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Wstęp 
 

Raport powstał na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z października 2012 r. (umowa 

171/GDOŚ/DIŚ/2012). Jego podstawowym celem było oszacowanie konsekwencji nowej interpretacji 

niektórych wymogów Dyrektywy 91/ 271/EWG zgodnie z uwagami i zaleceniami KE. Badania 

koncentrowały się zatem na próbie oszacowania podmiotów wrażliwych na zmianę interpretacji oraz 

na kwantyfikacji i pieniężnej wycenie niekorzyści związanych z wdrożeniem nowej interpretacji. 

Podstawowym założeniem w realizacji pracy było zatem bezkrytyczne przyjęcie nowej interpretacji 

jako mającej obowiązywać (w przyszłości), mimo dotychczasowego braku prawnego umocowania 

nowych wymogów. Raport nie zawiera zatem jakichkolwiek polemik z sensownością i uzasadnieniem 

nowej interpretacji – rozważania takie nie wchodziły bowiem w zakres szczegółowych wytycznych. 

Wyniki przedstawionych obliczeń nie są całkowicie jednoznaczne, zależą bowiem od przyjęcia 

pewnych subiektywnych założeń, bez których prowadzenie obliczeń w ogóle nie było możliwe. Wybór 

części z nich poprzedzony był konsultacjami ze Zleceniodawcą, część z nich autorzy przyjęli 

samodzielnie. Szczególnie istotnymi kwestiami była zasada wymiarowania aglomeracji (RLM 

rzeczywiste vs z rozporządzenia o ustanowieniu) oraz kwestia daty zapadalności nowych wymagań 

emisyjnych z art. 5.2 i wykluczenia możliwości stosowania art. 5.4 Dyrektywy. Dyskusja tych założeń 

znajduje się w części metodycznej stanowiącej drugi rozdział niniejszego raportu. Poprzedza go 

rozdział porządkujący terminologię stosowaną w opracowaniu (rozdział 1). Kolejnym krokiem badań 

była identyfikacja podmiotów wrażliwych na nową interpretację i wybór próby do badań 

szczegółowych – działania te opisano w rozdziale 3. Lista podmiotów potencjalnie wrażliwych została 

zawarta w załącznikach 1 i 2. Dalszym etapem prac były pogłębione wywiady z podmiotami nowej 

interpretacji przy pomocy opracowanego kwestionariusza badawczego. Podsumowanie wywiadów 

wraz z agregacją zidentyfikowanych kosztów znajduje się w rozdziale 4, kwestionariusz badawczy 

umieszczono w załączniku 3 a listę ankietowanych aglomeracji w załączniku 4. Rozszerzenie wyników 

wywiadu ankietowego na całą subpopulację wrażliwą na nowe regulacje i próba bilansu kosztów 

wraz z oszacowanie konsekwencji dla odbiorców końcowych, wykorzystujące sekwencję: wzrost 

kosztów jednostkowych – wzrost taryf – wzrost wydatków na zakup usług, zamieszczono w rozdziale 

5. W dalszej kolejności znajduje się analiza wpływu nowej interpretacji na stopień realizacji KPOŚK 

(rozdział 6) oraz próba analizy ekonomicznej (rozdział 7). Opracowanie zamykają wnioski oraz 

wymienione wcześniej załączniki w tym kwestionariusz ankiety badawczej.  
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Rozdział 1  Kwestie terminologiczne 
 

Ponieważ całe opracowanie koncentruje się na zmianie interpretacji Dyrektywy 91/271/EWG – ten 

akt prawny jest nazywany w skrócie Dyrektywą. Analogicznie stwierdzenia o art. 5.2 i 5.4 Dyrektywy 

referują do artykułów 5.2 i 5.4 Dyrektywy 91/271/EWG. W przypadku ewentualnych odwołań do 

innych dyrektyw będą one opisane pełnym przypisem bibliograficznym. 

 

Istnieje konieczność pewnego uporządkowania kategorii dodatkowych wydatków i innego rodzaju 

niekorzyści, które zostaną poniesione w przypadku zmiany interpretacji wymogów Dyrektywy i 

wdrożenia tych zmian. Potocznie używane pojęcia kosztów, nakładów i wydatków nie są bowiem 

tożsame, mimo wymiennego ich użycia w języku potocznym. W niniejszej pracy przyjęto następujące 

ustalenia: 

1. Konieczność realizacji dodatkowych inwestycji wymusza poniesienie nakładów 

inwestycyjnych. Te nakłady staną się kosztem dopiero w momencie naliczania odpisów 

amortyzacyjnych po ukończeniu inwestycji - dlatego prawidłowym pojęciem jest nakład 

(dodatkowy nakład) inwestycyjny. Pochodną poniesionych nakładów inwestycyjnych są w 

przedsiębiorstwach rosnące odpisy amortyzacyjne. Wzrost wynika z przyrostu ilości i wartości 

środków trwałych – efektów procesów inwestycyjnych. Należy zauważyć, że o ile nakłady 

mierzy się w zł/mln zł to koszty amortyzacji w zł/mln zł na rok. Kategorie te mają więc inne 

jednostki.  

2. W przypadku konieczności bardziej efektywnego usuwania fosforu rozbudowa technologii nie 

musi być konieczna, rosną natomiast koszty operacyjne (chemikalia, energia elektryczna). 

Koszty operacyjne mają charakter strumienia (są ponoszone w sposób ciągły), więc ich 

dodawanie do nakładów inwestycyjnych nie jest prawidłowe (aczkolwiek wynik takiego 

dodawania mieści się w kategorii pojęcia wydatki). Możliwe jest za to obliczenie łącznych 

konsekwencji kosztowych dla operatora (wzrost kosztu jednostkowego powodowanego  

dodatkowymi inwestycjami prowadzącymi do wzrostu odpisów amortyzacyjnych i wzrostu 

kosztów operacyjnych).  

3. W przypadku konieczności zamknięcia istniejących oczyszczalni, które nadal są sprawne 

technologicznie, nie są zamortyzowane, lecz nie ma technicznych możliwości poprawy 

parametrów oczyszczania (do nowego wymaganego poziomu) - mamy do czynienie z 

kosztami osieroconymi. Nie mają one charakteru dodatkowych wydatków, lecz prowadzą do 

spadku dobrobytu. Koszty osierocone mają charakter jednorazowy. Mimo wysiłków nie udało 

się podać ich oszacowania w niniejszym projekcie. 

4. Konieczność zmiany projektu już w trakcie realizacji inwestycji, np. przewymiarowania komór 

wiążącego się z rozebraniem postawionych obiektów - to oprócz dodatkowych nakładów 

inwestycyjnych (pkt 1) także koszty poniesione na obiekty, które nie powstaną – ta kategoria 

to koszty utopione. Mają charakter jednorazowy i wiążą się ze stratą inwestora (lub 

podmiotu publicznego, który ją zrekompensuje). Niechęć do artykułowania takich zjawisk 

sprawiła,  że nie podległy one finalnie kwantyfikacji, 
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Pod pojęciem konsekwencji nowej interpretacji Dyrektywy kryją się zarówno koszty wymienione w 

poprzednim paragrafie (punkty 1-4), jak też i wzrost kosztów jednostkowych świadczenia usług 

(odbioru i oczyszczania ścieków) przekładające się w dłuższym horyzoncie na wzrost taryf i wzrost 

wydatków odbiorców końcowych na zakup usług odbioru i oczyszczania ścieków. W praktyce istnieją 

pozafinansowe konsekwencje nowej interpretacji: spadek autorytetu/wiarygodności władzy 

publicznej wobec JST oraz osłabienie negocjacyjnej pozycji Polski wobec kolejnych sporów z KE. Te 

aspekty nie są jednak przedmiotem badań. 

Teoretycznie wśród konsekwencji nowej interpretacji wymogów Dyrektywy mogą znaleźć się korzyści 

finansowe tych dużych operatorów, którzy usuwają biogeny efektywniej niż wymaga to Dyrektywa – 

co wynika z restrykcyjniejszego wymogu Rozporządzenia Ministra Środowiska. Zwłaszcza w 

przypadku fosforu można obniżyć koszty operacyjne oczyszczalni poprzez zmniejszenie dawek 

chemikaliów. Można zatem mówić o obniżeniu kosztów operacyjnych. Sytuacja taka jest jednak 

możliwa tylko w przypadku koniunkcji dwóch warunków: 

a) posiadania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ładunków zanieczyszczeń umożliwiającego 

obniżenie efektywności oczyszczania i zrzut większych ładunków, 

b) zmiany rozporządzenia MŚ tak, aby taka działalność była legalna. 

Wg bieżącego stanu prawnego rozważania są zatem czysto teoretyczne z uwagi na obowiązujące 

rozporządzenie MŚ. 

 

Wymagania wobec skuteczności redukcji ładunków zanieczyszczeń sprecyzowane w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego1 lub w tabeli 

1 i 2 z załącznika 1 Dyrektywy nazywane są w skrócie: wymaganiami redukcyjnymi z rozporządzenia 

oraz nowymi wymaganiami redukcyjnymi z Dyrektywy. 

Pojęcie duża aglomeracja/duże miasto zgodnie z dokumentem „Terms and Definitions of the Urban 
Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC”2 oznacza aglomerację o ładunku powyżej 150 tys. 
RLM. 
 

Rachunek konsekwencji społecznych rozumianych jako wzrost taryf wymaga rozróżnienia pojęć: 

„ceny taryfowej” – będącej rezultatem przedstawionego rachunku kosztów i przychodów operatora 

oraz „ceny dla odbiorcy”, która może się różnić od ceny taryfowej o wartość dopłat uchwalonych 

przez gminę. Jeżeli dopłat nie ma - cena taryfowa jest ceną dla odbiorcy. Z uwagi na fakt, że dopłaty 

gmin są działaniami prowadzonymi w danym roku obrachunkowym, bez gwarancji stałości lub 

przedłużenia – konsekwencje taryfowe są liczone w niniejszym projekcie dla cen taryfowych.  

 

                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 886 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169) 
2 Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC Compiled Final version 
Brussels, 16 January 2007. Str. 12. 
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W projekcie wymiennie używa się pojęć zbioru aglomeracji, badanej populacji aglomeracji i 

zbiorowości aglomeracji. Istnieje jednak wyraźna różnica pomiędzy populacją badaną a populacją 

ankietowaną. Ankietyzacji podległ tylko odsetek (30%) badanej populacji. To rozróżnienie jest zatem 

istotne przy interpretacji wyników badań zamieszczonych w tabelach.  
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Rozdział 2  Metodyka obliczeń i założenia bazowe 
 

2.1 Poziom referencyjny 
 

Oszacowanie wzrostu wydatków musi referować do poziomu bazowego. Określenie tego poziomu 

nie jest jednoznaczne. Pojęcie aglomeracji „spełniającej” wymogi jest tak naprawdę koniunkcją 3 

warunków:  

a) skuteczności redukcji ładunku zanieczyszczeń, 

b) relacji przepustowości oczyszczalni do ilości ścieków oczyszczanych, 

c) odsetka podłączonych mieszkańców. 

O ile warunek (a) wynika bezpośrednio z Dyrektywy 91/271 wdrożonej do prawa polskiego, to 

pozostałe dwa warunki mają charakter krajowych zaleceń, a nie unijnej regulacji prawnej3. 

Komplikują jednak sposób obliczeń. Inwestycje związane z rozbudową systemów kanalizacyjnych 

generują koszty dostosowania, jednak nie zależą od stopnia oczyszczania ścieków. Warunek (c) nie 

wchodzi zatem w zakres rozważań związanych z analizą konsekwencji zaostrzenia standardów 

emisyjnych. Jego pominięcie zmienia jednak wynik raportowania aglomeracji dla jednowymiarowego 

pytania „spełnia/nie spełnia” warunki związane z wdrożeniem Dyrektywy. Ponadto, w momencie gdy 

pojawi się konieczność zamknięcia istniejących oczyszczalni – będzie to w niektórych miejscach 

wymagało położenia kolektora przesyłowego i przepompowni do istniejących oczyszczalni. W 

obliczeniach mogą zatem pojawić się składowe dotyczące dodatkowej rozbudowy systemów 

kanalizacyjnych. Warunek (b) o przepustowości jest dosyć kontrowersyjny – mogą bowiem istnieć 

przypadki niewielkiego przeciążenia oczyszczalni przy dotrzymaniu standardów redukcji ładunków 

zanieczyszczeń. Trudno zatem mówić w takim przypadku o niespełnianiu wymogów. Dlatego 

przyjęto, że podstawowym warunkiem rzutującym na sposób obliczeń będzie warunek redukcji 

zanieczyszczeń. W drugiej kolejności zostanie dopiero sprawdzony warunek obciążenia 

hydraulicznego oczyszczalni.  

 

2.2 Rok bazowy obliczeń 
  

W wyniku konsultacji ze Zleceniodawcą przyjęto rok 2010 jako rok bazowy. Wynika to z faktu 

dostępności danych GUS (brak jeszcze roczników statystycznych z danymi za 2011), jak też i 

najnowszej aktualizacji KPOŚK. Należy jednak zauważyć, że aktualizacja ta zawiera kolumny 

referujące do wyników oczekiwanych na koniec 2013 r.  Nie są to jednak dane w pełni miarodajne, 

                                                           
3
 Uściślając: stopień podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnych w zależności od wielkości aglomeracji 

został uregulowany w KPOŚK, ma więc status formalno-prawny. Przyjęte wskaźniki to: pow. 150 tys. RLM >98%; 
100 tys. do 150 tys. RLM > 95%, 15 tys-100 tys. RLM 90%; 2 -15 tys. RLM 80%. Biorąc jednak pod uwagę, że 
zmiana interpretacji Dyrektywy będzie wymagała kolejnej aktualizacji KPOŚK, wartości te - jako nienormowane 
prawem UE można uznać za elastyczne. 
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stanowią raczej listę o charakterze życzeniowym. Takie stwierdzenie jest usprawiedliwione trybem 

realizacji inwestycji wod-kan w Polsce. Poślizgi w realizacjach są absolutnym standardem, trudno 

więc zakładać, że rok 2013 będzie jakimś wyjątkiem. Dlatego dane dla roku 2013 są podawane w 

niektórych zestawieniach, ale wyłącznie w celach informacyjnych. 

Od założenia o przyjęciu roku 2010 jako bazowego - są jednak pewne wyjątki; wzrosty cen usług 

liczono dla najnowszych danych za rok 2012. Dla każdego badanego indywidualnie operatora 

gromadzono takie ceny na podstawie dostępnych uchwał o taryfach. Analogicznie przyjęto ceny 

energii elektrycznej (taryfa C, 2012 rok) oraz ceny chemikaliów do strącania fosforu (PIX) za rok 2012. 

 

2.3 Klasyfikacyjne kryteria wielkości aglomeracji 
 

Dla aglomeracji zbliżonych wielkością do 10 tys. RLM wzięto pod uwagę zarówno jej kwalifikację 

wynikającą z rozporządzenia o ustanowieniu, jak i rzeczywistą. Do obliczeń technologicznych przyjęto 

rzeczywistą wielkość aglomeracji do określenia jej statusu. Różnica pomiędzy wielkością podaną w 

rozporządzeniach a wielkością rzeczywistą dla całej Polski wynosi 3,7 mln RLM, zmiana jest więc 

istotna. Znacznie istotniejsze jest jednak zakwalifikowanie aglomeracji do poszczególnych grup 

skutkujące zmianą wymagań technologicznych wobec oczyszczalni działających w tych 

aglomeracjach. Liczebność aglomeracji dla rozważanych dwóch sposobów kwalifikacji jest 

przedstawiona w Tabela 1 i Rysunek 1.  

Tabela 1 Kwalifikacja aglomeracji w Polsce 

Aglomeracje wg 
rozporządzenia 

Aglomeracje wg 
rzeczywistej RLM, 2010 

RLM wg 
rozporządzenia 

RLM 
rzeczywiste 

≤150 tys. 52 45 20 027 658 17 214 957 
<100-150) tys. 32 33 3 907 462 4 016 176 
<15-100) tys. 349 348 13 208 572 12 251 726 
<10-15) tys. 204 187 2 512 142 2 301 157 
poniżej 10 tys. 1018 1042 5 044 701 5 170 646 
Suma 1655 1655 44 700 535 40 954 663 
Suma tylko 
aglomeracje od 
10 tys. RLM 637 613 39 655 834 35 784 017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych AKPOŚK 

Dla pozycji „aglomeracje wg rozporządzenia” wielkości brakujące w arkuszu bazowym (kolumna K) 

uzupełniono informacjami „planowana wielkość”. Działania te wykonano dla 16 wartości, co 

zwiększyło łączną sumę RLM o 0,94 mln z 43,78 mln do 44,70 mln.  
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Rysunek 1 Kwalifikacja aglomeracji w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych AKPOŚK 

 

Podstawowe różnice sprowadzają się do: 

a) uwzględnienie rzeczywistych RLM zmniejsza liczbę aglomeracji powyżej 10 tys. RLM o 24, co 

skutkuje mniej restrykcyjnymi wymogami wobec tych 24 aglomeracji,  

b) to samo przejście rozpatrywane w kategoriach ładunków spowoduje objęcie mniej 

restrykcyjnymi przepisami ładunku 3,9 mln RLM a w kategoriach ludzi objętych zmianą 

regulacji będzie to zaledwie 57 tys. osób. 

c) analogicznie będzie o 6 aglomeracji mniej w grupie powyżej 100 tys. RLM, co również obniża 

nieco wymagania wobec usuwania biogenów 

52 45
32 33

349 348

204 187

1018 1042

wg rozporządzenia rzeczywiste, 2010

powyżej 150 tys. 100-150 tys.

15-100 tys. 10-15 tys.

poniżej 10 tys.
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Z punktu widzenia optymalizacji kosztowej (a nie minimalizacji presji na środowisko!) wariant z 

rzeczywistymi RLM jest bardziej opłacalny. Jest też dość oczywiste, że w przypadku konieczności 

spełnienia bardziej restrykcyjnych wymogów  - pierwszą (najtańsza opcją) rozważaną przez podmiot 

będzie zmiana aktu prawnego – wątek ten będzie jeszcze rozwinięty w dalszej części rozdziału. W ten 

sposób przyjęto podejście formalne (RLM z rozporządzenia) po czym uwzględniono racjonalne 

zachowanie podmiotów, które w obliczu dodatkowych wydatków zaczną kierować się faktyczną 

wielkością przy ewentualnej zmianie kategorii. 

Zasady określenia zbiorowości aglomeracji wrażliwych na zmianę interpretacji Dyrektywy i 

wdrożenie tej zmiany do prawa polskiego 

Po przyjęciu założeń związanych z klasyfikacją wg wielkości (RLM z rozporządzenia) najprostszą 

subpopulacją do określenia i badania kosztów są obiekty, które spełniają wymagania emisyjne wg 

obecnego rozporządzenia, a nie będą ich spełniać po ewentualnej nowelizacji. W grupie tej mieszczą 

się zarówno aglomeracje z dwoma i więcej oczyszczalniami większe niż 10 tys. RLM, jak i aglomeracje 

z jedną oczyszczalnią z przedziału 10-15 tys. RLM. Staranności wymagają obliczenia w tym ostatnim 

przedziale z uwagi na duplikacje warunków, których naruszenie zarzuca Polsce KE: (a) konieczność 

stosowania art. 5.2 zamiast 5.4 Dyrektywy oraz (b) odniesienia wymogów redukcyjnych do wielkości 

aglomeracji zamiast oczyszczalni. Konsekwencje korekty obu wymogów liczone rozdzielnie stwarzają 

ryzyko podwójnego naliczenia kosztów. Dlatego rozważania należy prowadzić w dwóch pod-

zbiorowościach:  

(a) aglomeracje z jedną oczyszczalnią,  

(b) aglomeracje z kilkoma oczyszczalniami.  

Tylko taki podział tworzy rozłączne zbiory do obliczeń. Wizualizację tej koncepcji przedstawia 

Rysunek 2. Aglomeracje istniejące w Polsce zostały podzielone na 2 zbiory tak jak w powyższej 

specyfikacji (a) i (b). Obszary problemowe (tzn. takie gdzie mogą wystąpić koszty dostosowania) 

zaznaczono teksturą. Wspólnym obszarem jest przedział 10-15 tys. RLM.  

Rysunek 2 Dezagregacja aglomeracji w Polsce  

 

Źródło: Opracowanie własne 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100110120130140150

aglomeracje z 1 oczyszczalnią wymagania z art.
5.2

aglomeracje z >1 oczyszczalnią, wymagania
wobec aglomeracji

wielkość aglomeracji w tys. RLM
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Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja z aglomeracjami, w których oczyszczalnie nie spełniają 

bieżących wymogów rozporządzenia. Są one bowiem w trakcie procesów inwestycyjnych o bardzo 

różnym stopniu zaawansowania. Stwarza to problem z oszacowaniem dodatkowych kosztów z uwagi 

na trudności w ustaleniu czy poniesiono (i w jakiej wysokości) jakieś koszty, które należy w przypadku 

zmiany zakwalifikować do tzw. kosztów utopionych. Rozważania te są o tyle trudne, że w praktyce 

dochodzi problem z ustaleniem momentu, od którego nastąpi zmiana wymagań wobec oczyszczalni. 

Zatem wywiad z danym operatorem, który określi dotychczas poniesione koszty (jeżeli w ogóle jest w 

stanie je podać) nadal nie będzie miarodajny. Nie ma bowiem w chwili obecnej instrumentu 

prawnego, który by zmusił operatora oczyszczalni do podniesienia wymogów oczyszczania. Trudno 

jest zatem ustalić ile będzie trwał jeszcze proces inwestycyjny wg obecnie obowiązujących wymogów, 

a od którego momentu nastąpi zmiana wymogów połączona z przeprojektowaniem 

budowanej/ukończonej oczyszczalni i jej powtórna przebudowa. Te wątpliwości obniżają możliwość 

dokładnego oszacowania kosztów utopionych. Dochodzi także problem rozdzielenia kosztów 

programów rozbudowy oczyszczalni i rozbudowy sieci. Oczywiście te elementy podlegają osobnej 

wycenie na etapie kosztorysowania, ale wyłącznie w odniesieniu do kosztów bezpośrednich; 

zrządzanie, nadzór i pewne inne elementy są wspólne.  

Dodatkowego komentarza wymaga kwestia pominięcia w obliczeniach różnic istniejących w 

wymaganiach redukcyjnych dla wartości granicznej 100 tys. RLM. Powyżej tej wartości wzrastają 

wymogi skuteczności usuwania azotu i fosforu zarówno w Dyrektywie (zał. 1) jak i polskiej, 

dotychczasowej interpretacji wymogów Dyrektywy. O ile dla aglomeracji pow. 100 tys. RLM z jedną 

oczyszczalnią okazuje się, że polskie prawo jest bardziej restrykcyjne to w przypadku kilku 

oczyszczalni sytuacja się komplikuje bo narzucenie dla mniejszych obiektów standardów 

obowiązujących powyżej 100 tys. RLM jest teoretycznie jakościowo inne niż narzucenie tym obiektom 

standardów obowiązujących w przedziale 10-100 tys. RLM. W praktyce okazało się jednak, że 

dostępne opcje technologiczne (dla małych obiektów) w zasadzie wykluczają osiągniecie w procesie 

oczyszczania parametrów obowiązujących pow. 100 tys. RLM. Co więcej nawet w przedziale 10-100 

tys. RLM dostępnymi opcjami jest zamykanie małych obiektów, budowa przepompowni itd. co 

szczegółowo opisano w podrozdziale 4.2 (podpunkty f-i). Reasumując upgrade technologiczny małych 

obiektów do standardów wysokoefektywnego usuwania fosforu i azotu istnieje tylko w teorii. 

Weryfikacja praktycznych aspektów tego procesu zaprzeczyła sensowności takich rozwiązań. Wobec 

czego opcje budowy przepompowni i kolektorów są identyczne w aglomeracjach do 100 tys. RLM i 

powyżej. Dlatego też nie wydzielano grupy kilku oczyszczalni w aglomeracjach powyżej 100 tys. RLM 

jako osobnej populacji do badań. 1 

 

Już w trakcie wywiadów ankietowych zrezygnowano z wyróżnienia trzeciej zbiorowości oczyszczalni. 

W pierwotnych zamierzeniach planowano bowiem podzielić zbiór aglomeracji z więcej niż jedną 

oczyszczalnią na dwa zbiory obliczeniowe: dwie oczyszczalnie symetryczne (o zbliżonej wielkości) i 

układy niesymetryczne (1 duża oczyszczalnia i druga lub więcej, mniejszych). Za takim podziałem 

przemawiają konsekwencje kosztowe. W układach symetrycznych konsekwencje są dotkliwsze niż w 

przypadkach asymetrycznych, gdzie prawdopodobne jest przerzucenie ścieków do podstawowej 

oczyszczalni. Pierwszy przegląd A-KPOŚK wskazał, że w grupie „symetrycznej” potencjalnie są 22 

aglomeracje. W trakcie badań okazało się jednak, że:  
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• 11 z nich to aglomeracje poniżej 10 tys. RLM – nie są zatem dotknięte zaostrzeniami4, 

• kolejnych 5 obiektów nie spełnia kryterium „symetrii” (max rozbieżność 40/60),5 

• w dwóch aglomeracjach zamknięto już dodatkowe oczyszczalnie, tak, że pozostały 

pojedyncze obiekty, co kwalifikuje te podmioty do innej grupy obliczeniowej6,  

• jedna aglomeracja odmówiła jakiejkolwiek współpracy (Zakopane), 

• z pozostałych 3 aglomeracji uzyskano dane. 

Zbiorowość 3 obiektów nie jest miarodajna i nie bardzo jest jak rozszerzać wyniki badań. Dlatego 

zdecydowano, że zrealizowane wywiady zostaną dołączone do zbiorowości asymetrycznej.  

 

Osobnym elementem metodycznym w rachunku konsekwencji, który wymaga dyskusji, jest analiza 

opcji. Narzucającym się rozwiązaniem jest podejście technologiczne tzn. zwiększenie efektywności 

oczyszczania i spełnienie wymogów. Przyjęto jednak założenie o racjonalnym zachowaniu podmiotów 

nowej interpretacji – a więc takim, gdzie minimalizują one własne (prywatne) koszty dostosowania 

do nowych wymogów. Praktyka z wdrożenia innych regulacji ekologicznych choćby dyrektywy IPPC 

wskazuje, że obok podejścia czysto technologicznego w grę wchodzą opcje administracyjne 

polegające na takich przekształceniach formalno-prawnych, które bez działań inwestycyjnych 

doprowadzą do spełnienia wymogów. Uściślając chodzi o rozcięcie (podział) aglomeracji, które mają 

więcej niż jedną oczyszczalnię. Zmiana rozporządzenia i utworzenie ich większej ilości może w 

wybranych przypadkach automatycznie doprowadzić do spełnienia wymogów formalnych. Działanie 

takie nie jest może optymalne z punktu widzenia minimalizacji presji na środowisko, ale z pewnością 

minimalizuje koszty dostosowania. Istnieją też przypadki, gdzie przyjęcie większej aglomeracji 

podyktowane było oczekiwaniami lepszego dostępu do środków pomocowych i powrót do logicznego 

układu dwóch mniejszych aglomeracji nie będzie sztuczny. Dlatego też pytanie o możliwość podziału 

aglomeracji jako opcja spełnienia wymogów mieści się w zakresie wywiadu ankietowego. Kolejnym 

rozwiązaniem nie-inwestycyjnym, które należy brać pod uwagę dla grupy aglomeracji 10-15 tys. RLM 

jest ograniczenie wielkości aglomeracji tak, aby jej wielkość spadła poniżej 10 tys. RLM. Analiza 

                                                           
4
 Te aglomeracji to: 

Aglomeracja ID Aglomeracji Nazwy oczyszczalni 
% 

rozdziału 
Liczebność 
wg rozp. 

RLM 
rzeczywiste 

Kobierzyce PLDO100 Kobierzyce, Pustków Żurawski 56% 8200 8491 

Niemcza PLDO138N Niemcza, Przerzeczyn Zdrój 61% 7200 5587 

Garbów PLLE072 Zagrody, Garbów 57% 6600 3450 

Cybinka PLLU043 Cybinka, Bieganów 50% 6088 7047 

Świdnica PLLU065N APIS, Ecolo-Chief 41% 4249 4513 

Łukowica PLMP141 Łukowica, Świdnik 60% 6000 5149 

Sękowa PLMP220N Sękowa-Centrum, Wapienne 49% 3157 2048 

Wilcza Wola PLPK132 Wilcza Wola, Dzikowiec 54% 6483 6783 

Czeremcha PLPL032 Hydrocentrum, BOS 100 55% 2392 3378 

Nowa Karczma PLPM047 Rekownica, Lubań 53% 4200 5122 

Żelazków PLWI074 Goliszew, Złotniki Wielkie 55% 8100 6721 

 
5
 Ciężkowice, Końskie-Kornica, Gdów, Wręczyca, Działoszyn 

6
 Grybów-Stróże, Kórnik 
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sporych rozbieżności pomiędzy przewidywaną (w rozporządzeniu) a rzeczywistą liczbą mieszkańców 

równoważnych wskazuje, że część z tych aglomeracji była rozszerzana w sposób dość sztuczny celem 

zwiększenia szans uzyskania bezzwrotnego wsparcia ze środków UE. Odwrócenie tego trendu i 

urealnienie kształtów aglomeracji wydaje się wobec tej sub-populacji racjonalne i prawdopodobne. 

Reasumując - faktyczny ładunek wyrażony w RLM jest twardym miernikiem wskazującym na wysokie 

prawdopodobieństwo zastosowania opcji technologicznych. Aglomeracje z relatywnie niskim 

ładunkiem rzeczywistym (poniżej 9000 RLM) uznaje się za potencjalne pole do działań 

administracyjno-prawnych. Porównanie zbiorowości aglomeracji wymiarowanych raz według 

rozporządzenia, a raz wg ładunku rzeczywistego wskazuje na zaskakujące kombinacje tych wartości. 

Przegląd możliwych sytuacji przedstawia Tabela 2 

Tabela 2 Występujące kombinacje liczebności aglomeracji w Polsce 

Ładunek rzeczywisty w RLM 

Ła
d

u
n

ek
 w

g 
ro

zp
o

rz
ąd

ze
n

ia
 w

 
R

LM
 

Wielkość 
aglomeracji 

Powyżej 15 tys. 
RLM 

15-10 tys. RLM Poniżej 10 tys. 
RLM 

Powyżej 15 tys. 
RLM 

Nie dotyczy ν ν 

15-10 tys. RLM ν ν ν 

Poniżej 10 tys. 
RLM 

ν ν ν 

Źródło: Opracowanie własne 

Interpretacja powyższej tabeli jest następująca: w A-KPOŚK istnieją aglomeracje mające powyżej 15 

tys. RLM wg rozporządzenia i poniżej 10 tys. RLM w rzeczywistości.  Są też takie, które w 

rozporządzeniu mają poniżej 10 tys. a w rzeczywistości mają ładunek powyżej 15 tys. RLM. Te 

olbrzymie rozbieżności pomiędzy stanem formalnym a rzeczywistym bardzo komplikują rozszerzenie 

wyników przeankietowanej próby aglomeracji na całą zbiorowość. Pojawia się bowiem zasadnicze 

pytanie o rozumienie (zdefiniowanie) pojęcia „całej zbiorowości”: w świetle rozporządzeń czy w 

świetle danych rzeczywistych? Finalnie przyjęto za bazę obliczeń zbiorowość uporządkowaną wg RLM 

z rozporządzenia, jednak w przypadkach gdy RLM rzeczywiste było większe – obliczenia korygowano. 

Kolejna konkluzja sformułowana na bazie tej tabeli to stwierdzenie o bardzo „kreatywnym” podejściu 

do tworzenia aglomeracji i niskiej wiarygodności deklaracji samych zainteresowanych (gmin). 

Teoretycznie źródłem kosztów mogą być również aglomeracje z przedziału <2-10) tys. RLM z więcej 

niż jedną oczyszczalnią. Taka możliwość ma miejsce gdy na obszarze danej aglomeracji funkcjonują 

oczyszczalnie obsługujące poniżej 2000 RLM,  które mają niższe wymagania związane z maksymalnym 

stężeniem zanieczyszczeń na wylocie niż oczyszczalnie obsługujące 2-10 tys. RLM. Szczegółowe 

uzasadnienie wykluczenia tej grupy z obliczeń zawiera aneks 5.  

2.4 Założenia kosztowe 
 

Przyjęcie odpowiednich wskaźników kosztowych zawsze stanowi jedną z najbardziej 

kontrowersyjnych części obliczeń. Na podstawie informacji uzyskanych w drodze wywiadów 

prowadzonych w NFOŚiGW uzyskano obraz olbrzymiego rozregulowania rynku realizacji obiektów z 

branży wod-kan. Miarą rozbieżności w latach 2011-2012 jest różnica pomiędzy wartością 

kosztorysową a wartością uzyskiwaną po przetargach. Dla wspomnianego okresu jest to średnio 40%, 
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a w przypadkach ekstremalnych 50% i więcej. Już ten fakt świadczy o kłopotach z przyjęciem 

miarodajnych wskaźników jednostkowych. Do niniejszych obliczeń przyjęto wskaźniki z przetargów 

rozstrzyganych w latach 2011-2012. Ich specyfikację prezentuje Tabela 3. 

 

Tabela 3  Zestawienie jednostkowych wskaźników kosztowych 

Opis Jednostka Wartość 

Koszt nowej oczyszczalni w miejsce starej – głęboka 
modernizacja, bez kosztów działki 

tys. zł/1000 RLM 850 

Koszt rozbudowy oczyszczalni (ze względu na 
przepustowość) 

tys. zł/1000 RLM 1200 

Koszt nowej komory denitryfikacji wraz z pompownią 
recyrkulacji wewnętrznej 

tys. zł/1000 RLM 1188 

1 m3 komory DN 2,2 

Koszty eksploatacji  - strącanie fosforu (tylko chemikalia) tys. zł/RLM/rok 0,0145 

Koszty eksploatacji  - przyrost kosztów związanych z 
mieszaniem i pompowaniem w dobudowanej komorze DN 

MWh/m3DN/rok 0,00365 

Cena energii elektrycznej (taryfa C, wraz z dystrybucją) zł/MWh 430 

Stopa dyskontowa, r % 5 

Okres amortyzacji oczyszczalni (jako wypadkowa 
amortyzacji budowli i amortyzacji urządzeń), n 

lata 20 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W praktyce poniesione nakłady inwestycyjne skutkują pojawieniem się dodatkowych kosztów 

amortyzacji. W ujęciu księgowym dodatkowe roczne obciążenia kosztowe z tytułu realizacji inwestycji 

to wartość odpisów amortyzacyjnych i dodatkowych kosztów eksploatacji. W ramach niniejszego 

opracowania nie ma możliwości wykonania dla każdego obiektu następującej sekwencji: 

• przeprowadzenia kosztorysowania dodatkowych inwestycji, 

• szacunku wartości środków trwałych powstałych w wyniku tych inwestycji, 

• przypisania stawek amortyzacyjnych (różnych dla poszczególnych składowych) – w zależności 

od stawek odpisów mających teoretycznie odzwierciedlać czas życia tych środków trwałych. 

 

W celu obliczenia kosztów rocznych czyli rocznych obciążeń oddających zarówno koszty 

eksploatacyjne, jak i nakłady inwestycyjne wykorzystano formułę kosztów równorocznych 

(annualised costs) wg następującego wzoru: 

KE
r

r
NIKR

n
+

+−
×= −)1(1

 

gdzie:  
NI nakłady inwestycyjne 
r stopa dyskonta - oczekiwana stopa zwrotu na kapitale 
n okres eksploatacji inwestycji 
KE koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji) 
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Przyjęte do obliczeń wartości r, n przedstawia Tabela 3. 
 
 

2.5 Zidentyfikowane ograniczenia i trudności związane z badaniami 
ankietowymi 
 

Już w trakcie badań ankietowych zidentyfikowano problemy o charakterze metodycznym mające 

związek z dynamicznym charakterem całego procesu realizacji KOPŚK. Dla dość dużej zbiorowości 

aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM stwierdzono następujący stan bieżący:  

a) niski stopień podłączenia do kanalizacji (rzędu 30%), 

b) niewielkie obciążenie hydrauliczne  oczyszczalni (poniżej 50% przepustowości projektowej), 

c) pozwolenie wodno-prawne starego typu (bez normowania biogenów), co oznacza brak 

obowiązku monitorowania stopnia redukcji Nog i Pog. 

W efekcie na formalne pytanie czy oczyszczalnia spełnia wymogi dla nowej interpretacji Dyrektywy 

dla aglomeracji pow. 10 tys. RLM, udzielona w trakcie wywiadu odpowiedź może być: (a) intuicyjna, 

(b) twierdząca, co prawdopodobnie jest zgodne z prawdą. Problemy pojawią się dopiero przy pełnym 

obciążeniu tej oczyszczalni po podłączeniu pozostałych mieszkańców. Najczęściej jednak nie 

przewiduje się intensywnych procesów zwiększenia liczby mieszkańców podłączonych. Istnieje więc 

problem formalny, rokiem bazowym obliczeń jest rok 2010, a wywiad ankietowy wskazuje na 

pojawienie się problemów po 2015.  W zestawieniu kosztów pozycja taka powinna posiadać wartość 

zerową co nie oddaje jednak faktycznych konsekwencji przyjęcia nowej interpretacji – a taki jest 

przecież nadrzędny cel opracowania. Dlatego też przy pełnej świadomości niespójności formalnej w 

obliczeniach uwzględniono koszty rozbudowy/wymiany technologii oczyszczania – które tak 

naprawdę okażą się niezbędne dopiero w trakcie zaawansowanego procesu podłączania 

mieszkańców do kanalizacji. 

 

Z uwagi na bardzo ograniczone ramy czasowe badań, większość wywiadów prowadzono drogą 

telefoniczną. W wielu przypadkach respondentom udostępniano pytania a wersji elektronicznej – tak, 

aby mieli wgląd w cały zbiór pytań (co często skutkowało zwrotnie wypełnioną ankietą). Można 

jedynie przypuszczać, że przynajmniej część respondentów była zainteresowana wykreowaniem 

opinii o technicznych, istniejących możliwościach poprawy efektywności oczyszczania wobec 

alternatywy zamknięcia obiektu. Takie podejście wiąże się bezpośrednio z obawą utraty miejsca 

pracy. Wobec kontekstu prowadzonych badań, z którym uczestnicy musieli być zapoznani, nie było 

możliwości takiej konstrukcji kwestionariusza, która eliminowałaby subiektywne podejście 

respondentów.  

 

Potencjalnie największym źródłem problemów okazały się aglomeracje z kilkoma oczyszczalniami, dla 

których zaostrzenie interpretacji okazało się nowym, nie znanym do tej pory wyzwaniem. Wobec 

braku wypracowanych koncepcji rozwiązanie problemu opierało się na doświadczeniu zatrudnionych 
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w projekcie konsultantów. Zaprojektowanie i wycena całej koncepcji: które obiekty zamknąć, które 

zrekonstruować, konieczność budowy przepompowni lub wykorzystania układu grawitacyjnego - jest 

jednak obarczone sporym błędem. Takie wielowariantowe analizy i wybór optymalnej opcji zajmują 

ok 6 miesięcy dla pojedynczego układu, a ich budżet przekracza budżet niniejszego projektu. W 

sytuacji realizacji całego projektu w 50 dni stopień uproszczeń był znaczny. 
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Rozdział 3  Określenie zbiorowości wrażliwej na zmianę regulacji 

3.1 Aglomeracje z więcej niż jedną oczyszczalnią 
 

Interpretacja wymogu odnoszącego się do efektywności oczyszczania w stosunku do wielkości 

aglomeracji, a nie wielkości oczyszczalni wymaga sprawdzenia wszystkich aglomeracji (z przedziału 

powyżej 10 tys. RLM), w których funkcjonuje więcej niż 1 oczyszczalnia. Przegląd wykonany na 

podstawie bazy danych przygotowanej w ramach ostatniej aktualizacji KPOŚK wskazuje, że na terenie 

Polski mamy do czynienia z 1-9 oczyszczalniami działającymi na terenie 1 aglomeracji. Dla całej 

zbiorowości aglomeracji w Polsce mamy 143 podmiotów posiadających na swoim terenie 2-9 

oczyszczalni. Ilościowy opis tej zbiorowości przedstawiony jest w dwóch wariantach: (a) Polska 

ogółem, (b) aglomeracje powyżej 10 tys. RLM7. Rozróżnienie to jest istotne z uwagi na inne wymogi 

redukcji zanieczyszczeń poniżej i powyżej 10 tys. RLM. Dla obiektów poniżej 10 tys. RLM jest w 

zasadzie wszystko jedno czy mają 1 czy więcej oczyszczalni, wszystkie mają bowiem takie same 

wymagania redukcyjne. Do dalszych rozważań przyjęto zatem zbiorowość ograniczoną kryterium 

wielkości: od 10 tys. RLM, wg rozporządzenia.  

Tabela 4 Ilościowa statystyka aglomeracji o wielkości powyżej 10 tys. RLM wyposażonych w 2 i więcej oczyszczalni 
ścieków (kwalifikacja wg rozporządzenia) 

Liczba 
oczyszczalni 

Liczba 
aglomeracji z 
więcej niż 1 
oczyszczalnią 

Liczba 
oczyszczalni w 
tych 
aglomeracjach 

ładunek RLM 
rzeczywisty 

Ładunek jako % 
odniesiony do 
aglomeracji pow. 10 
tys. RLM z więcej niż 
jedną oczyszczalnią 

Ładunek jako 
% odniesiony 
do wszystkich 
aglomeracji w 
Polsce  

Ogółem 79 199 10 495 720 
 

40 954 663 

powyżej 5  1 9 946 342 9,0% 2,3% 

5 3 15 1 231 400 11,7% 3,0% 

4 3 12 547 291 5,2% 1,3% 

3 19 57 1 271 632 12,1% 3,1% 

2 53 106 6 499 055 61,9% 15,9% 

Źródło: Opracowanie własne 

Dla całej zbiorowości aglomeracji w Polsce mamy do czynienia z 343 oczyszczalniami działającymi na 

terenie 143 aglomeracji. Odrzucenie najmniejszych jednostek (poniżej 10 tys. RLM) redukuje te 

wartości do 79 aglomeracji i 199 oczyszczalni. Ponieważ jedna aglomeracja (Koszęcin) ma 

rozporządzenie o ustanowieniu poniżej 10 tys. RLM a faktyczny ładunek – powyżej została dodana do 

próby. Właśnie te obiekty 80 aglomeracji i 201 oczyszczalni będą wstępnie stanowić jedną z populacji 

badanych obiektów. Mimo znaczących różnic w aglomeracjach liczonych „na sztuki” liczba 

obsługiwanych mieszkańców nie została mocno zredukowana przy odrzuceniu obiektów poniżej 10 

tys. RLM. Na wzrost kosztów jest narażonych 8,2 mln ludzi8 dla kalkulacji obejmujących całą Polskę i 

7,8 mln dla obliczeń wyłącznie aglomeracji powyżej 10 tys. RLM. Ponieważ dla aglomeracji poniżej 10 

                                                           
7
 Pojęcie powyżej 10 tys. RLM oznacza, że przynajmniej jedna z wartości (RLM rzeczywiste 2010 lub RLM z 

rozporządzeń) – jest nie mniejsza niż 10 tys. RLM. Przyjęcie alternatywy pozwala na przyjęcie najszerszej próby 
do obliczeń.  
8
 Mówiąc o narażeniu na wzrost kosztów należy operować rzeczywistymi mieszkańcami a nie ładunkiem 

równoważnym.  
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tys. RLM wymagania redukcyjne wobec oczyszczalni się nie różnią (w przypadku jednej lub dwóch i 

więcej oczyszczalni) pierwszą sub-populacją badaną w ramach niniejszego projektu jest zbiorowość 

80 aglomeracji z 201 oczyszczalniami – w dalszych krokach obliczeniowych nastąpią jednak kolejne 

wykluczenia9. Zestawienie tej grupy aglomeracji znajduje się w załączniku 1. Przegląd aglomeracji i 

oczyszczalni pod kątem spełnienia nowej interpretacji dyrektywy w zakresie efektywności redukcji 

zanieczyszczeń prowadzi do konkluzji zaprezentowanych w Tabela 5. 

Tabela 5 Przegląd aglomeracji powyżej 10 tys. RLM z dwoma i więcej oczyszczalniami pod kątem spełnienia wymogów 
redukcji ładunków zanieczyszczeń na oczyszczalniach 

 Wymagania wg art. 5.4 Wymagania z art. 5.2 

Liczba aglomeracji 
spełniających(2) 

37 8 

Liczba oczyszczalni 
spełniających 

115(1) 46(1) 

Liczba aglomeracji nie 
spełniających 

42 72 

Liczba oczyszczalni nie 
spełniających 

58(1) 128(1) 

(1) w przypadku oczyszczalni wartości nie sumują się do 201 obiektów – z uwagi na częściowy 

brak danych 

(2) aglomeracja spełnia wymogi tylko w przypadku jeżeli wszystkie jej oczyszczalnie te wymogi 
spełniają  

Źródło: Opracowanie własne 
Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli można wyprowadzić wniosek, że z 80 aglomeracji 

mających 2 i więcej oczyszczalni poza zakresem rozważań jest 8, które mają wszystkie obiekty 

spełniające wymogi z art. 5.2. Pozostałe aglomeracje stanowią finalnie próbę badawczą – z niej 

pochodzą obiekty ankietowane. Zestawienie tych dwóch zbiorowości zawiera Tabela 6. 

 

Tabela 6 Przegląd aglomeracji powyżej 10 tys. RLM z dwoma i więcej oczyszczalniami pod kątem badań ankietowych 

 Liczba Liczba 
oczyszczalni 

Mieszkańcy 
(faktyczni) 

RLM z 
rozporządzenia 

RLM 
rzeczywiste 

   tys. osób tys. osób tys. osób 

Aglomeracje 
ogółem 80 201 7867,7 11505,8 10501,8 

Aglomeracje 
spełniające 
wymogi art. 5.2 8 19 577,1 710,8 666,0 

Pozostałe 
aglomeracje 72 182 7290,7 10795,0 9835,8 

Źródło: Opracowanie własne 
 

                                                           
9
 Zestawienie jest rozszerzone o wspomnianą aglomerację Koszęcin. Aglomeracja ta spełnia wymogi z art. 5.2 

(jako 8) i w kontekście obliczeń dodatkowych kosztów – nie odgrywa żadnej roli. W przeglądzie aglomeracji 
spełniających – jest wymieniana.  
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Ostatni wiersz wskazuje na obszar badań ankietowych i populację narażoną na wzrost kosztów. 

Stwierdzenia tego nie zmienia fakt, że w zbiorowości tej znajduje się nadal 27 oczyszczalni 

spełniających wymogi z art. 5.2. Z uwagi na fakt, że w olbrzymiej większości operatorów obowiązuje 

jedna stawka dla gospodarstw domowych – mieszkańcy odpowiadają za wzrost kosztów solidarnie. 

Skoro na terenie takiej aglomeracji istnieje oprócz oczyszczalni spełniającej – kolejna (kolejne) nie 

odpowiadające zaostrzonym wymaganiom – wzrost kosztów i cen dotyczy wszystkich. Należy jednak 

zauważyć, że wzrost kosztów nie jest przesądzony nawet dla tak opisanych 72 aglomeracji. W pewnej 

ilości przypadków (ich kwantyfikacja i opis uzasadnia potrzebę badań szczegółowych) dojdzie do 

wyłączenia części obszaru z aglomeracji lub przepięcie ścieków do istniejącej oczyszczalni, 

spełniającej warunki i mającej zapas przepustowości.  

 

3.2 Aglomeracje z jedną oczyszczalnią z przedziału 10-15 tys. RLM 
 

Zgodnie z nową interpretacją Dyrektywy Polska została trwale wykluczona z możliwości korzystania z 

artykułu 5.4 tego aktu prawnego. W związku z powyższym oczyszczalnie w aglomeracjach, których 

wielkość mieści się w przedziale 10-15 tys. RLM10 mają spełniać ostrzejsze wymagania redukcyjne z 

art. 5.2 tej Dyrektywy, co wiąże się ich ponowną weryfikacją. Przyjmując za miarodajną rzeczywistą 

wielkość aglomeracji w RLM do przedziału 10-15 tys. RLM należy 166 aglomeracji. Dla podejścia 

formalnego (wielkość aglomeracji z rozporządzenia) liczebność próby wynosi 184 aglomeracji. 

Wskaźnik ten dotyczy wyłącznie zbiorowości aglomeracji z jedną oczyszczalnią. Podmioty z ich 

większą ilością są uwzględniane w obliczeniach w poprzednim podrozdziale (3.1). Dla tak 

zdefiniowanej zbiorowości - zbiory aglomeracja i oczyszczalnia są równoliczne, a pojęcia te są 

ekwiwalentne. Wg stanu na rok 2010 stan spełniania wymogów przedstawia Tabela 7. 

 

Tabela 7 Przegląd aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM pod kątem spełniania wymogów z art. 5.2 i 5.4 

Miernik Liczba aglomeracji 

Ogółem Spełniających 
5.2 w: 

Spełniających 5.4 
w: 

Nie spełniają 
5.4 lub brak 
danych(1) 2010 2013 2010 2013 

Rzeczywista wielkość 
aglomeracji w RLM 

166 27 38 101 125 41 

Wielkość aglomeracji 
wg rozporządzeń 

184 
 

25 32 112 135 62 

(1) Niektóre oczyszczalnie z tego przedziału mają pozwolenia „starego typu”, które nie normują 
biogenów. Nie ma więc formalnego obowiązku oznaczania tych substancji. 

Źródło: Opracowanie własne 
 

                                                           
10

 Uściślając chodzi o przedział jednostronnie domknięty <10:15) tys. RLM. Wartość 10 tys. RLM kwalifikuje już 
do ostrzejszych wymogów wg zał. I Dyrektywy, musi być zatem uwzględniona. Z kolei 15 tys RLM również 
kwalifikuje do ostrzejszych wymogów wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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Dość trudnym zadaniem jest określenie subpopulacji, która ma szanse zmienić rozporządzenie o 

aglomeracji i uniknąć zaostrzenia wymagań. W celu jej określenia wykonano następujące działania: 

1. Wyodrębniono zbiorowość aglomeracji o rzeczywistej liczbie mieszkańców poniżej 9 000 

osób11. Odstąpiono zatem od ściśle formalnego progu 10 000 RLM. Tak określona zbiorowość 

liczy 56 aglomeracji. 

2. W opisanej zbiorowości 56 aglomeracji sprawdzono ładunek rzeczywisty wyrażony w RLM. W 

przypadku gdy przekraczał on 9 000 RLM – aglomeracje usunięto. W ten sposób otrzymano 

zbiór 29 aglomeracji, które są zamieszkiwane przez maksimum 9000 osób i ładunek z nich 

zrzucany nie przekracza 9000 RLM. Ta zbiorowość ma spore szanse zmienić rozporządzenie i 

zostać zakwalifikowana do grupy aglomeracji poniżej 10 000 RLM z niższymi wymaganiami 

dotyczącymi efektywności redukcji zanieczyszczeń. Warto nadmienić, że w tak określonej 

zbiorowości nie ma ani jednego obiektu, który na rok 2010 spełnia wymagania z art. 5.2. 

 

Tabela 8 Opis próby aglomeracji, które mają szansę zmienić rozporządzenie i uzyskać kwalifikację <10 000 RLM 

Operatorzy Ładunek 
rzeczywisty 

Ładunek wg 
rozporządzenia 

Mieszkańcy 
ogółem 

Mieszkańcy 
obsługiwani 

Ilość ścieków 
oczyszczanych 

 tys. RLM tys. osób tys. m3/rok 

29 205 156 339 908 184 333 96 528 24 198 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Zestawienie aglomeracji opisanych sumarycznie w powyższej tabeli znajduje się w załączniku 2. 

  

                                                           
11

 Przyjęta wartość ma charakter subiektywny i umowny. Biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne -
świadczące o dużej kreatywności gmin w zakresie uchwalania rozporządzeń o aglomeracjach być może wartość 
progowa 9500 byłaby również wystarczająca. Przesunięcie granicy z 9000 na 9500 potencjalnie zwiększy liczbę 
aglomeracji, które zmienią rozporządzenie co w efekcie końcowym obniży całkowity koszt dostosowania.  
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3.3 Podsumowanie przeglądu populacji wrażliwych dla obu zbiorowości 
oraz dobór próby do badań ankietowych 
 

Podsumowanie przeglądu populacji wrażliwych dla obu zbiorowości prezentuje Tabela 9. 

Tabela 9 Bilans aglomeracji i oczyszczalni pod kątem spełniania wymogów z art.5.2A 

 
Aglomeracje 

Oczyszczalnie w 
aglomeracjach 

Aglomeracje powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

Ogółem 80 201 

Spełniające wymogi z art. 5.2 8 19 

Niespełniające – do dalszych badań 72 182 

Aglomeracje z przedziału 10-15 tys. RLM z jedną oczyszczalnią 

Ogółem 184 184 

Spełniające wymogi z art. 5.2 25 25 

Niespełniające – do dalszych badań 159 159 

Razem obie populacje  - 
aglomeracje niespełniające 231 341 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Lista aglomeracji uwzględnionych w badaniach ankietowych znajduje się w załączniku 4. Dobór tej 

próby był celowy, a nie losowy. Kryterium wyboru było określone przez dostępność danych 

finansowych. Zdecydowano się również na dobór pojedynczych obiektów tuż poza wartościami 

skrajnymi (10-15 tys. RLM wg rozporządzenia). Kryterium ładunku wg rozporządzenia nie jest 

jedynym (inne wyniki daje kryterium wg rzeczywistego ładunku) – a przede wszystkim chodziło o 

weryfikację deklaracji badanych podmiotów i sprawdzenie czy istnieją praktyczne możliwości 

przekwalifikowania się.  
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Rozdział 4  Przegląd wyników badań ankietowych  
 

4.1 Wielkość próby badawczej na tle całej zbiorowości wrażliwej 
 

Opis próby badawczej wykonany został zgodnie z dezagregacją zbiorowości wrażliwej: 

a) badane aglomeracje z przedziału <10-15) tys. RLM z jedną oczyszczalnią, 

b) badane aglomeracje z przedziału ≥10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią. 

Z uwagi na nieco inne rozwiązania zwłaszcza przy przejściu z konsekwencji technologicznych na 

kosztowe celowy jest rozłączny opis badanych zbiorowości. Szczegółowy opis rozwiązań 

technologicznych, który opisuje Tabela 10 oraz Tabela 13 - znajduje się w podrozdziale 4.2 

 

Zbiorowość badanych aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM opisana jest parametrami 

zestawionymi w Tabela 10. 

Tabela 10 Opis ankietowanej próby aglomeracji 10-15 tys. RLM  
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Operatorzy  tys. RLM tys. osób tys. m3/rok 

Ogółem w badanej próbie 29 323,4 379,3 293,9 155,1 8847,5 15209,2 

w tym rozwiązania opisane 
w rozdz. 4.2: 

       

a 5 55890 89866 51792 52021 1586,8 3801,0 

b 5 53212 49401 37195 18209 897,2 1947,4 

c 6 63033 70946 57698 49018 2415,4 2796,7 

d 11 134706 141969 122181 68825 3391,4 5596,4 

e 3 25508 27086 25038 11299 556,8 1067,7 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 11  Próba ankietowana na tle całej sub-populacji aglomeracji 10-15 tys. RLM 
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Operatorzy  tys. RLM tys. osób tys. 
m3/rok 

Ogółem w ankietowanej próbie 29 323,4 379,3 293,9 155,1 8847,5 

Cała populacja aglomeracji 10-15 tys. RLM 
wg rozporządzeń 184 2228,0 2249 1964,4 1183,9 64194,6 

Próba ankietowana jako % całej populacji 15,8% 14,5% 16,9% 15,0% 13,1% 13,8% 

(1) Estymacja na bazie wyników z ankietowanej próby 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Bardziej szczegółowa weryfikacja rozkładu aglomeracji w badanej próbie(10-15 tys. RLM) na tle całej 

zbiorowości przedstawiona jest w Tabela 12. 

Tabela 12 Rozkład poszczególnych rozwiązań dążących do spełnienia wymogów z art. 5.2 w całej populacji i 
ankietowanej próbie 

Wyszczególnienie 

Liczebność 
mieszkańców 
we wszystkich 
aglomeracjach 
10-15 tys. RLM 

Struktura dla 
całej 
populacji (wg 
liczby 
mieszkańców) 

Struktura 
dla całej 
populacji 
(wg liczby 
aglomeracji) 

Struktura 
dla próby 
ankietowa
nej (wg 
liczby 
mieszkań-
ców) 

Struktura dla 
próby 
ankietowanej 
(wg liczby 
aglomeracji) 

Grupa 1 aglomeracje z 
wymogiem działań 
inwestycyjnych (rozwiązanie 
b,c,d) 1 439 693 73,3% 70,7% 73,9% 73,3% 

Grupa 2 aglomeracje, które już 
spełniają ostrzejsze wymogi 
(rozwiązanie a) 340 379 17,3% 13,6% 17,6% 16,7% 

Grupa 3 aglomeracje z 
możliwością zmiany 
rozporządzenia i zejścia 
poniżej 10 tys. RLM 
(rozwiązanie e) 184 333 9,4% 15,8% 8,5% 10,0% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Porównanie zbiorowości ankietowanej do całej populacji wykazuje olbrzymią zbieżność. Biorąc pod 

uwagę niewielką liczebność próby ankietowanej, różnice sięgające kilku punktów procentowych 

byłyby jak najbardziej usprawiedliwione. Pozytywną stroną uzyskanych wyników jest bardzo wysokie 

prawdopodobieństwo stwierdzenia, że możliwe jest miarodajne rozszerzenie wyników ankietowanej 

zbiorowości na całą analizowaną populację. 

Dla badanych aglomeracji wyposażonych w więcej niż jedną oczyszczalnię zbiorczy opis prezentuje 

Tabela 13. Należy zwrócić uwagę, że w tej populacji pojęcie operator i oczyszczalnia zdecydowanie 

nie są tożsame. Dlatego liczba operatorów spełniających wymogi będzie różna od liczby oczyszczalni. 

Tabela 13 Opis ankietowanej próby aglomeracji od 10 tys. RLM wzwyż z więcej niż jedną oczyszczalnią 
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Operatorzy   RLM tys. osób tys. m3/rok 

Ogółem w 
badanej 
próbie 31 78 2292,56 2927,01 1860,1 1757,7 86610,7 115382,8 

w tym:         

f 6 13 430,4 445,9 364,4 321,2 15826,4 17578,6 

g 3 6 297,9 289,1 269,3 281,8 13886,6 11395,1 

h 15 43 1389,7 2033,9 1102,1 1078,9 53164,6 80177,9 

i 7 16 174,6 158,1 124,3 75,8 3733,1 6231,2 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 14  Próba ankietowana na tle całej sub-populacji aglomeracji od 10 tys. RLM z więcej niż jedną 
oczyszczalnią  
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Operatorzy   RLM tys. osób tys. m3/rok 

Ogółem w 
ankietowanej 
próbie 31 78 2292,6 2927,0 1860,1 1757,7 86610,7 115382,8 

Aglomeracje od 
10 tys. RLM z 
więcej niż 1 
oczyszczalnią, - 
tylko 
aglomeracje nie 
spełniające 
wymagań z art. 
5.2 72 182 9835,8 10795,0 7290,7 8238,1 571164,0 bd 

Próba 
ankietowana 
jako % całej 
populacji 43,1% 42,9% 23,3% 27,1% 25,5% 21,3% 15,2% bd 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 

4.2 Dezagregacja konsekwencji technologicznych 
 

W trakcie badań ankietowych zidentyfikowano następujące rozwiązania technologiczne dla populacji 

10-15 tys. RLM z 1 oczyszczalnią: 

a) Brak konieczności poprawy technologii, istniejący/aktualnie rozbudowywany obiekt spełni 

ostrzejsze wymagania, wzrosną koszty eksploatacji, konieczność podłączenia mieszkańców 

nie jest traktowana jako konsekwencje nowej interpretacji, docelowa przepustowość  

obiektu jest zgodna z planami rozbudowy kanalizacji. 

b) Istniejący obiekt jest w stanie spełnić zaostrzone wymogi, jednak wynika to z faktu 

niewielkiego obciążenia hydraulicznego. Podłączenie wymaganej ilości mieszkańców skutkuje 
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koniecznością rozbudowy oczyszczalni. Pojawiają się zatem zarówno nakłady inwestycyjne, 

jak i dodatkowe koszty eksploatacyjne. 

c) Istniejący obiekt ma wymaganą przepustowość, ale wymaga rozbudowy ze względu na 

zaostrzone wymogi redukcji biogenów. Pojawiają się zatem zarówno nakłady inwestycyjne, 

jak i dodatkowe koszty eksploatacyjne. 

d) Istniejący obiekt nie ma ani wymaganej przepustowości, ani nie osiągnie docelowej 

efektywności redukcji ładunków. Wymagana jest poważna rozbudowa istniejącego obiektu 

lub jego zamknięcie i budowa nowego. Ta alternatywa była rozstrzygana indywidualnie dla 

każdego przypadku po analizie technicznej i technologicznej. Pojawiają się zatem zarówno 

nakłady inwestycyjne, jak i dodatkowe koszty eksploatacyjne. 

e) Istniejący obiekt nie ma ani wymaganej przepustowości, ani nie osiągnie docelowej 

efektywności redukcji ładunków. Istnieje jednak techniczna możliwość zmiany 

rozporządzenia o aglomeracji tak, aby znalazł się w grupie obiektów poniżej 10 tys. RLM. Brak 

jest więc kosztów12. Ponieważ nie jest to rozwiązanie technologiczne w przeglądzie działań 

technicznych nie jest uwzględnione – co nie oznacza jednak, że opcja ta jest w ogóle 

pomijana. 

 

Dla populacji aglomeracji o wielkości powyżej 10 tys. RLM wyróżniono nieco inne rozwiązania 

technologiczne grupujące badane obiekty. Aby uniknąć zamieszania enumeracja kontynuuje 

wyliczenie dla poprzednie zbiorowości; 

f) Oczyszczalnia (oczyszczalnie) nie spełniające wymogów zostaną zamknięte. Ich praca zostanie 

zastąpiona poprzez przerzut na istniejące obiekty (nie wymagające rozbudowy lub w jej 

trakcie – o zdeterminowanych kosztach).  Pojawiają się koszty przepompowni lub zastąpienia 

istniejącego obiektu nowym. 

g) Oczyszczalnia (oczyszczalnie) nie spełniające wymogów zostaną zamknięte. Ich praca zostanie 

zastąpiona poprzez przerzut na istniejące obiekty (nie wymagające rozbudowy lub w jej 

trakcie – o zdeterminowanych kosztach). Całkowity brak kosztów inwestycyjnych, wzrost 

kosztów eksploatacyjnych. 

h) Aglomeracje mające oczyszczalnie nie spełniające wymogów, bez konkretnej wizji ich 

osiągnięcia. Szacunek kosztów wymagał przyjęcia rozwiązania koncepcyjnego 

(zamknięcie+przepompownia/zastąpienie/analiza możliwości wyłączenia z aglomeracji). 

Pojawiają się zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty eksploatacyjne. 

i) Aglomeracje, które planują spełnić wymogi zaostrzone poprzez zmianę rozporządzenia o 

aglomeracji. Przewidują wyłączenie obiektu nie spełniającego wymogów wraz z 

obsługiwanymi mieszkańcami z terenu dotychczasowej aglomeracji. Taka zmiana doprowadzi 

do spełnienia wymogów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

W badanej próbie rozkład poszczególnych działań ustalony na podstawie wywiadów oraz estymacji 

ekspertów, technologów z zakresu oczyszczania ścieków przedstawia Tabela 15 oraz Tabela 16. 

                                                           
12

 Pomija się administracyjne koszty wydania nowego rozporządzenia, ustanawiającego inne granice 
aglomeracji. 
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Tabela 15 Rozkład działań o charakterze technologicznym w badanej próbie, aglomeracje 10-15 tys. RLM 

 Działanie 
a 

Działanie 
b 

Działanie 
c 

Działanie 
d 

Działanie 
e 

Cała ankietowana 
zbiorowość 

Ilość 
operatorów 5 5 6 11 3 30 

Odsetek 
operatorów (1) 16,7% 16,7% 20,0% 36,7% 10% 100,0% 

Rzeczywisty 
ładunek RLM 55890 53212 63033 134706 25508 332349 

Odsetek 16,8% 16,0% 19,0% 40,5% 7,7% 100,0% 

Rzeczywista 
ilość ścieków 1587 897,25 2415,4 3391,4 556,76 8847,5 

Odsetek 17,9% 10,1% 27,3% 38,3% 6,3% 100,0% 

Docelowa 
ilość ścieków 3800,96 1947,39 2797 5596 1067,7 15209 

Odsetek 25,0% 12,8% 18,4% 36,8% 7,0% 100,0% 

(1) Odsetek liczony wg ilości operatorów 

(2) Działania a,b,c,d,e - opis w paragrafie powyżej tabeli 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 16 Rozkład działań technologicznych i administracyjnych w badanej próbie, aglomeracje powyżej 10 tys. 
RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

 Działanie 
f 

Działanie 
g 

Działanie 
h 

Działanie 
i 

Cała ankietowana 
zbiorowość 

Ilość 
operatorów 6 3 15 7 31 

Ilość 
oczyszczalni 13 6 43 16 78 

Odsetek 
operatorów (1) 19,4% 9,7% 48,4% 22,6% 100% 

Rzeczywisty 
ładunek RLM 430,4 297,9 1389,7 174,6 2292,6 

Odsetek 18,8% 13,0% 60,6% 7,6% 100% 

Rzeczywista 
ilość ścieków 15826,4 13886,6 53164,6 3733,1 86610,7 

Odsetek 18,3% 16,0% 61,4% 4,3% 100% 

Docelowa 
ilość ścieków 17578,6 11395,1 80177,9 6231,2 115382,8 

Odsetek 15,2% 9,9% 69,5% 5,4% 100,0% 

(1) Odsetek liczony wg ilości operatorów 

(2) Działania f,g,h,i - opis w paragrafie powyżej tabeli 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.3 Zidentyfikowane konsekwencje o charakterze kosztowym 
 

Konsekwencje kosztowe zagregowano tak jak poprzednio dla dwóch zbiorowości: aglomeracje 10-15 

tys. RLM z jedną oczyszczalnią, oraz aglomeracje powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną 

oczyszczalnią.  

Tabela 17 Konsekwencje kosztowe dla ankietowanej zbiorowości aglomeracji 10-15 tys. RLM z jedną 
oczyszczalnią 
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Operatorzy  tys. osób tys. m3/rok mln 
zł 

mln 
zł/r 

mln 
zł/r 

Ogółem w badanej próbie 29 293,9 155,1 8847,5 15209,2 108,1 4,7 13,4 

w tym rozwiązania opisane w 
rozdz. 4.2: 

        

a 5 51792 52021 1586,8 3801,0 0,0 0,0 0,0 

b 5 37195 18209 897,2 1947,4 15,9 0,9 2,2 

c 6 57698 49018 2415,4 2796,7 4,2 1,1 1,4 

d 11 122181 68825 3391,4 5596,4 88,0 2,8 9,8 

e 3 25038 11299 556,8 1067,7 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Przechodząc od wyników dla ankietowanej zbiorowości do wskaźników jednostkowych, można z 

pewnym ryzykiem podać kilka wartości w odniesieniu do obsługiwanych mieszkańców oraz w 

odniesieniu do 1hm3 ścieków, które powinny zostać poddane oczyszczeniu: 

a) wskaźnik dodatkowych nakładów inwestycyjnych na 1000 mieszkańców – 36,8 mln zł/1000 

mieszkańców, 

b) wskaźnik dodatkowych kosztów eksploatacyjnych na 1000 mieszkańców –– 1,6 mln zł/1000 

mieszkańców, 

c) wskaźnik dodatkowych kosztów rocznych na 1000 mieszkańców –– 4,6 mln zł/1000 

mieszkańców, 

d) wskaźnik dodatkowych nakładów inwestycyjnych na 1hm3 ścieków – 7,1 mln zł/hm3 ścieków, 

e) wskaźnik dodatkowych kosztów eksploatacyjnych na 1hm3 ścieków – 0,3 mln zł/1hm3 

ścieków,  

f) wskaźnik dodatkowych kosztów rocznych na 1hm3 ścieków – 0,9 mln zł/1hm3 ścieków. 
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Budowa i obliczenie kosztów dla zbiorowości powyżej  10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

jest znacznie bardziej złożone. Przeszkodą jest bardzo słaby opis oczyszczalni małych, towarzyszących 

dużym obiektom. Parametry ich pracy takie jak: liczba obsługiwanych mieszkańców, faktyczna ilość 

ścieków dopływających - nie są na ogół raportowane nawet w najnowszej aktualizacji KPOŚK.  

Aglomeracje rozliczają się jako całość, nie ma również obowiązku wydzielania rachunkowości na 

poziomie operatorów wod-kan13. W efekcie brak jest podstawowych wskaźników do szacowania 

kosztów, możliwości technologicznych. 

 

Tabela 18 Konsekwencje kosztowe dla ankietowanej zbiorowości aglomeracji powyżej 10 tys. RLM z więcej niż 
jedną oczyszczalnią 
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Operatorzy     tys. osób tys. m3/rok mln zł mln 
zł/r 

mln 
zł/r 

Ogółem w 
badanej próbie 

31 78 18 60 
1860,2 1757,7 86611 115383 

313,3 2,8 28,0 

w tym rozwiązania opisane w rozdz. 4.2: 

f 6 13 4 9 364,4 321,2 15826 17579 145,4 1,5 13,1 

g 3 6 5(1) 1 269,3 281,8 13887 11395 22,0 0,0 1,8 

h 15 43 6 37 1102,1 1078,9 53165 80178 145,8 1,3 13,0 

i 7 16 3 13 124,4 75,8 3733 6231 0,0 0,0 0,0 

(1) deklaracje operatorów w tej grupie budzą zastrzeżenia zwłaszcza w momencie podłączenia 

wymaganej ilości mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne 

Skonstruowanie jednostkowych wskaźników kosztowych dla zbioru aglomeracji z więcej niż jedną 

oczyszczalnią jest znacznie trudniejsze. Problemy z wyceną rozwiązań zapewniających zgodność z 

zaostrzonymi wymaganiami mają nowy wymiar związany z:  

                                                           
13

 Uściślając – jedyny obowiązek rozdzielenia rachunku kosztów, przychodów i świadczonych usług dotyczy 
rozdzielenia zaopatrzenia w wodę od odbioru ścieków. Głębsza dezagregacja może wynikać jedynie z 
indywidualnych, dobrowolnych decyzji operatorów, co nie dzieje się często. 
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a) możliwością (lub jej brakiem) szerszego wykorzystania istniejących, zgodnych z prawem 

obiektów. Operując przypadkami skrajnymi: możliwy jest układ dwóch podobnych wielkością 

oczyszczalni, z których jedną (lub obie) należy zastąpić nowymi obiektami i układ dwóch 

oczyszczalni z podziałem ścieków 95/5, gdzie ta mniejsza nie spełnia wymogów, lecz można 

przepompować ścieki na większy obiekt spełniający wymogi. 

b) problem relacji wielkości oczyszczalni spełniających wymogi do oczyszczalni wymogów nie 

spełniających. Koszty związane z tymi ostatnimi ulegają niejako „rozcieńczeniu” w całej 

aglomeracji. To ostatnie stwierdzenie znacząco wpływa na skalę wzrostu taryf.  

 

Z dużym ryzykiem na podstawie danych z Tabela 18 obliczono trzy wskaźniki jednostkowe: 

a) jednostkowy nakład na „małą” oczyszczalnię nie spełniającą wymogów z art. 5.2 – 6,7 mln zł, 

b) jednostkowy wzrost kosztów eksploatacyjnych przypadający na taką oczyszczalnię 0,1 mln 

zł/r, 

c) jednostkowy wzrost kosztów rocznych na 1 „małą” oczyszczalnię – 0,6 mln zł/r. 

Podane wskaźniki nie mają charakteru inżynierskiego. W analizowanych rozwiązaniach oprócz zmian 

technologicznych dochodziło również do wykluczenia małych obiektów z terenu aglomeracji. Podane 

koszty uwzględniają i uśredniają te rozwiązania z zerowymi nakładami. 

 

Bardziej miarodajne wskaźniki można zbudować na bazie wyników badań ankietowych w celu 

określenia jaki odsetek aglomeracji uzyska zgodność z nowymi wymogami na drodze zmiany 

rozporządzenia bez jakichkolwiek wydatków. Udział tej podzbiorowości w całej ankietowanej grupie 

pokazuje Tabela 19 

Tabela 19 Udział aglomeracji posiadających możliwości zmiany rozporządzenia jako opcji zapewniającej 
zgodność z zaostrzonymi wymogami 

Oszacowanie udziału aglomeracji wykorzystujących zmiany 
rozporządzenia (opcja „i”) na podstawie udziału liczonego: 

Udział grupy „i” w % 

Liczby operatorów oczyszczalni 20,5% 

Liczby oczyszczalni 22,6% 

Wielkości ładunku w RLM z rozporządzenia 5,4% 

Wielkości rzeczywistego ładunku w RLM  7,6% 

Liczby mieszkańców ogółem 6,7% 

Ilość ścieków dopływających na czyszczalnie 4,3% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 



Ocena skutków zmiany założeń do KPOŚK oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód…. 

32 
 

4.4 Kontekst prawny – posiadane pozwolenia na zrzut ładunków 
zanieczyszczeń 

 

Posiadanie pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ładunków zanieczyszczeń z długim okresem 

ważności (np. poza 2020) kreuje spore problemy natury prawnej i w konsekwencji finansowej. 

Dlatego istotny jest rozkład pozwoleń, a dokładniej lat ich wygaśnięcia dla poszczególnych 

aglomeracji. Opis tej cechy wykonano wykorzystując kilka formatów. Najprostszym jest przypisanie 

do kolejnych lat liczby aglomeracji gdzie wygasa pozwolenie. Jednak lepszym rozwiązaniem jest 

oddanie skali problemu poprzez przypisanie sumy ładunków rzeczywistych z aglomeracji, gdzie 

kończą się w danym roku pozwolenia. Taki format pozwoli na uniknięcie porównywania oczyszczalni 

na sztuki co zniekształca obraz, zwłaszcza w sytuacji gdy obiekty różnią się przepustowością o rząd 

wielkości. Opisywane zestawienia zamieszczono w Tabela 20 oraz Tabela 21. 

Tabela 20 Daty wygasania pozwoleń wodno-prawnych dla badanych aglomeracji 10-15 tys. RLM z jedną 
oczyszczalnią 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020+ Razem 

Liczba 
oczyszczalni, 
aglomeracji 

0 5 3 6 1 1 2 1 5 5 29 

Ładunek w 
RLM 

0 52043 21778 68604 14536 12620 26796 13874 69047 53051 332349 

Jako % 
całego 
ładunku 

0% 16% 7% 21% 4% 4% 8% 4% 21% 16% 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

Zamieszczone w tabeli powyżej informacje stanowią mocny sygnał ostrzegawczy. Aż 49% ładunku, 

który trzeba efektywniej oczyszczać, przechodzi przez oczyszczalnie mające pozwolenia przynajmniej 

do roku 2018 lub dłuższe. Nader trudno będzie przekonać ich właścicieli do podniesienia wymagań 

redukcyjnych na własny koszt. Równie trudno będzie wprowadzić ekonomiczne instrumenty 

represyjne takie jak opłaty podwyższone czy kary. 

 

Znacznie trudniejszy z uwagi na brak danych jest opis aglomeracji wyposażonych w więcej niż jedną 

oczyszczalnię. Pojęcie ładunku rzeczywistego czy ładunku wg rozporządzenia funkcjonuje w 

odniesieniu do aglomeracji a nie pojedynczych oczyszczalni. Aby uzyskać jakikolwiek miernik 

intensywności procesu przyjęto do porównań dobową przepustowość poszczególnych oczyszczalni. 

Mimo to zestawienie z Tabela 21 jest niekompletne. Brakuje w nim 10 oczyszczalni, które nie 

spełniają warunków z art. 5.2 jednak operatorzy nie podali daty ważności pozwolenia wodno-

prawnego lub przepustowości.  
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Tabela 21 Daty wygasania pozwoleń wodno-prawnych dla badanych aglomeracji od 10 tys. RLM z więcej niż 
jedną oczyszczalnią 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020+ Razem 

Liczba 
oczyszczalni(1) 0 4 1 3 3 0 1 4 2 6 24(2) 

Przepustowość 
dobowa 
oczyszczalni, 
m3/d 0 5290 88 59450 2150 0 1350 5259 1800 16370 91757 

Jako % całego 
ładunku 0,0% 5,8% 0,1% 64,8% 2,3% 0,0% 1,5% 5,7% 2,0% 17,8% 100,0% 

(1) Dotyczy tylko oczyszczalni, które nie spełniają wymogów, obiekty zgodne z wymaganiami z 

art. 5.2 zostały pominięte 

(2) W zestawieniu brak 10 obiektów dla których operatorzy nie podali daty ważności pozwolenia 

wodno-prawnego lub przepustowości 
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Rozdział 5  Rozszerzenie wyników badań ankietowych na całą 
populację wrażliwą na nową interpretację 
 

Dla subpopulacji aglomeracji 10-15 tys. RLM, które w świetle nowej interpretacji mają spełniać 

ostrzejsze wymogi w zakresie efektywności redukcji ładunków zanieczyszczeń (a do tej pory ich nie 

spełniają) przyjęto następujący algorytm działań: 

 

Dla subpopulacji z dwoma lub więcej aglomeracjami algorytm jest dość zbliżony, aczkolwiek istnieją 

pewne różnice. I tak: 

Działanie 1: również polega na usunięciu aglomeracji, które mogą spełnić wymogi na drodze nie-

inwestycyjnej, jednak rozważania są bardziej złożone, dochodzi bowiem możliwość podzielenia 

aglomeracji tak, aby mniejsza posiadała kwalifikację <10 tys. RLM. 

Działanie 1

•Wyłączenie z całej subpopulacji 10-15 tys RLM tej grupy, która faktycznie musi spełnić ostrzejsze wymogi. 
Działanie to sprowadza się do wykluczenia z całej zbiorowości jednostek , które te wymogi już spełniły otaz te, 
które mają szansę na zmianę statusu (na poniżej 10 tys. RLM)

Działanie 2

•Dla pozostałej grupy (która musi poprawić technologie oczyszczania) określono podstawowe parametry 
opisujące wszystkie aglomeracje zaliczane do tej zbiorowości. Do zbioru tych parametrów zaliczono: dobową 
przepustowość oczyszczalni, ładunek rzeczywisty w RLM

Działanie 3

•Dla grupy aglomeracji poddanych badaniom ankietowym określono te same parametry podstawowe , a 
ponadto: wyspecyfikowano grupy jednorodnych działań technologicznych wraz z parametrami 
technologicznymi, niezbędne nakłady inwestycyjne, przyrost kosztów eksploatacyjnych (bez amortyzacji) oraz 
przyrost kosztów rocznych (koszty eksploatacyjne + amortyzacja)

Działanie 4

•Określenie relacji populacji ankietowanej do całej (wg wskaźników ładunku i przepustowości) i proporcjonalne 
rozszerzenie konsekwencji technologicznych i finansowych na całą populację 

Działanie 5

•Analogicznie do konsekwencji kosztowych określenie dla całej populacji odsetka obiektów, które będą miały 
ważne pozwolenia wodno-prawne i które będą potencjalnie generować problemy natury prawnej przy próbach 
zmiany wymagań

Działanie 6

•Określenie wzrostu kosztów odbioru ścieków dla subpopulacji ankietowanej (wartości średnie ważone) i 
określenie skali wzrostu tych kosztów dla całej populacji 10-15 tys RLM. Określenie stopnia zadłużenia gmin , na 
terenie których leżą badane aglomeracje, identyfikacja zbiorowości znajdującej się blisko ustawowego progu 
zadłużenia
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Działanie 5: Określenie konsekwencji kosztowych jest bardziej złożone. Inwestycje nie musza 

dotyczyć wszystkich obiektów, więc ponoszone koszty rozkładają się na większą zbiorowość 

odbiorców. Jest to dość oczywiste w sytuacji jednej dużej oczyszczalni i jednej małej, przy czym tylko 

ta ostatnia nie spełnia wymogów. Oczekiwana skala wzrostu kosztów zaopatrzenia będzie zatem 

mniejsza niż dla aglomeracji z pojedynczymi oczyszczalniami. 

 

5.1 Konsekwencje technologiczne 
 

Opis jakościowy został przedstawiony w rozdziale 4.2. Kwantyfikacja ilościowa próby ankietowanej 

również znajduje się w tym rozdziale. Z uwagi na bardzo różne kombinacje rozwiązań 

technologicznych uznano rozszerzenie próby ankietowej na badaną populację za niemiarodajne w 

odniesieniu do specyfiki rozwiązań technologicznych. Ich wycena w złotówkach przeprowadzona w 

rozdziale 5.3 jest bardziej miarodajna, bo pewne niuanse technologiczne są tam sprowadzone do 

porównywalnego formatu jakim jest format finansowy.  

 

5.2 Konsekwencje kosztowe 
 

Opis konsekwencji kosztowych zostanie zrealizowany w dwóch zbiorowościach, aglomeracje <10-15) 

tys. RLM z jedną oczyszczalnią, oraz aglomeracje od 10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią.  

Pierwszą zbiorowość opisuje Tabela 22. Wartości w niej przedstawione wynikają z wykorzystania 

danych kosztowych zagregowanych na podstawie próby ankietowanej. Przejście od aglomeracji 

ogółem do wiersza wynikowego wymaga usunięcia z całej populacji dwóch zbiorowości: 

a)  aglomeracji które już spełniają wymogi (25, patrz załącznik 2), 

b) aglomeracji, które mają szansę zmienić kwalifikację na „poniżej 10 tys. RLM (29, patrz 

załącznik 2). 

  



Ocena skutków zmiany założeń do KPOŚK oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód…. 

36 
 

 

Tabela 22 Konsekwencje kosztowe dla aglomeracji 10-15 tys. RLM z jedną oczyszczalnią 
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  tys. RLM tys. osób tys. 
m3/rok 

mln zł mln 
zł/r 

mln 
zł/r 

Cała populacja 
aglomeracji 10-15 tys. 
RLM  184 2228,0 2249 1964,4 1183,9 64194,6  

 

 

Aglomeracje z tej 
populacji, które 
wymagają działań 
technologicznych 
(grupa 1, działania 
b,c,d)(1) 130 1615,1 1590,5 1439,7 831,7 40699,2 423,6 18,4 52,5 

(1) Estymacja na bazie wyników z ankietowanej próby 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Analogicznie dla zbiorowości aglomeracji powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

oszacowano niezbędne koszty wykorzystując wyniki badań ankietowych. Rezultaty przedstawia 

Tabela 23. Algorytm postępowania był analogiczny: w pierwszym kroku ze zbiorowości 10 tys. RLM i 

więcej, z minimum 2 oczyszczalniami, wykluczono 8 aglomeracji, które mają 19 oczyszczalni 

spełniających wymogi z art. 5.2. Pozostała zbiorowość została przedstawiona w tabeli, z tym, że dzieli 

się ona na dwie grupy: podmioty które osiągną wymagania formalno-prawne wyłącznie na bazie 

decyzji administracyjnych („rozcięcie” aglomeracji, wyłączenie fragmentu) oraz na drodze działań 

technologicznych ewentualnie wspartych o zabiegi formalno-prawne. Skalę obu działań określono na 

bazie wyników próby ankietowanej.  
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Tabela 23 Konsekwencje kosztowe dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

 

Opera
torzy 

Oczyszc
zalnie 

Mieszkańcy 
ogółem 

Suma 
KE 

Suma 
NI 

Suma 
KR 

  
tys. osób 

mln 
zł/r mln zl 

mln 
zł/r 

Cała populacja aglomeracji powyżej 10 tys. 
RLM (tylko nie-spełniające wymogów z art. 
5.2) 

72 182 7291 8,5 964,2 85,8 

Aglomeracje z tej populacji, które wymagają 
działań technologicznych (działania f,g,h)(1) 

55 143 6803 8,5 964,2 85,8 

Aglomeracje, które spełnią wymogi na 
drodze zmiany rozporządzenia (o 
aglomeracji), działanie „i” (1) 

16 37 487 0 0 0 

(1) Estymacja na bazie wyników z ankietowanej próby 

Źródło: Opracowanie własne 

  

5.3 Pozwolenia wodno-prawne obiektów narażonych na nową 
interpretację 
 

Dla populacji aglomeracji 10-15 tys. RLM z jedną oczyszczalnią wykorzystano wskaźniki uzyskane w 

trakcie badań ankietowych. Należy zwrócić uwagę, że w Polsce brak jest centralnej bazy pozwoleń 

wodno-prawnych. Nie ma zatem możliwości skojarzenia całej wrażliwej populacji z bazą opisującą ich 

pozwolenia. Najwyższym poziomem agregacji baz z pozwoleniami jest 7 regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, które jednak nie mają obowiązku udostępniać takich danych na zewnątrz (czyli 

poza strony uczestniczące w wydaniu pozwolenia, ewentualnie organy kontrolne). Powracając do 

rozszerzenia wyników – dane z próby badawczej wskazywały, że aż 49% ładunku, który trzeba 

efektywniej oczyszczać jest obecnie redukowany w obiektach mających pozwolenia do roku 2018 i 

dłuższe. Takie aglomeracje nie są i nie będą zainteresowane inwestycjami w tych obiektach – działają 

one zgodnie z obowiązującym prawem. Wysoce kontrowersyjna będzie zmiana ustawy i próba 

unieważnienia pozwolenia. Nawet pełne finansowanie ewentualnych inwestycji nie rozwiąże 

problemu. Inwestycje takie pociągają bowiem za sobą wzrost kosztów eksploatacyjnych i odpisów 

amortyzacyjnych – czyli składowych, które nie mogą być trwale refundowane ze środków 

pomocowych. Obietnica pełnej (lub zbliżonej do 100%) refundacji niesie za sobą jeszcze jeden efekt – 

rozregulowania rynku. Można wtedy oczekiwać wzrostu cen wykonawstwa obiektów przynajmniej o 

100% - brak jest bowiem bodźców do redukcji kosztów. W przypadku przeróbek istniejących 

obiektów olbrzymia część kosztów zależy od istniejących do tej pory rozwiązań i układów 

technologicznych – nie ma zatem możliwości wskaźnikowej kontroli zasadności takich nakładów 

inwestycyjnych. 

Reasumując – należy oczekiwać zdecydowanego oporu podmiotów posiadających pozwolenia 

wodno-prawne wydane na długi czas. Podmioty te nie będą wrażliwe na próby stosowania 
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represyjnych instrumentów ekonomicznych opłat podwyższonych czy kar. Działają bowiem zgodnie z 

prawem. 

 

5.4 Społeczne konsekwencje o charakterze taryfowym i zadłużenia gmin 
 

Badania konsekwencji społecznych ogniskują się na dwóch zjawiskach: (a) wzrost taryf za odbiór i 

oczyszczanie ścieków, (b) hipotetyczny wzrost zadłużenia JST. Badania prowadzone były 

indywidualnie u poszczególnych podmiotów narażonych na zmianę interpretacji. Z jednej strony 

analizowano bieżące taryfy i koszty jednostkowe świadczenia usług, a w dalszej kolejności, 

szacowano wpływ wdrożenia nowej interpretacji  na koszty jednostkowe i uzasadnioną zmianę taryf. 

Sam proces przełożenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na wzrost kosztów jednostkowych 

świadczenia usług wymagał znajomości: 

a) rachunku kosztów operatora, w tym bieżącego poziomu odpisów amortyzacyjnych, 

b) założeń związanych z wysokością stopy amortyzacji nowych obiektów, 

c) rachunku przychodów i ilości świadczonych usług,  

d) wysokości kosztów operacyjnych. 

Z uwagi na fakt, że badania prowadzono metodą telefonicznych wywiadów ankietowych, które miały 

charakter dobrowolny - nie uzyskano wszystkich danych zwłaszcza o charakterze finansowym, co 

ograniczyło próbę. Celem poprawy kompletności bazy wykorzystano jednak inne zbiory danych 

zbudowane przy okazji analiz ekonomicznych w dorzeczach. Właśnie możliwość wykorzystania tych 

danych celem uzupełnienia informacji finansowych wpłynął na dobór próby celowej z obszaru trzech 

regionów: RZGW w Gdańsku, Krakowie i Szczecinie.      

W przypadku zadłużenia JST każdorazowo dokonano weryfikacji poziomu zadłużenia gmin pod kątem 

możliwości jego zwiększenia. Do badań wykorzystano dane publikowane przez Ministerstwo 

Finansów – najnowsze dostępne wskaźniki zadłużenia pochodzą jednak z 2010 roku14. 

Z punktu widzenia konsekwencji kosztowych rozróżnienie subpopulacji badawczych (z więcej niż 1 

oczyszczalnią, z przedziału 10-15 tys. RLM) jest istotne. Liczy się bowiem dotkliwość wzrostu kosztów 

w całej populacji narażonej na zmiany interpretacji. Dla pojedynczych oczyszczalni w aglomeracjach 

10-15 tys. RLM koszty dotyczą tej oczyszczalni, a konsekwencje populacji przez nią obsługiwanej. Dla 

zbiorowości aglomeracji z więcej niż jedną oczyszczalnią, koszty zamknięcia/rozbudowy tego jednego 

obiektu rozkładają się na wszystkich użytkowników – są więc mniej dotkliwe. Dlatego też w pierwszej 

kolejności analizie poddano zbiorowość z jedną oczyszczalnią – tu skutki kosztowe i taryfowe są 

bowiem bardziej dotkliwe. Do obliczeń przyjęto kolejne – subiektywne założenia związane z 

liczebnością osób, na które te obciążenia należy rozłożyć. Przyjęto bowiem, że niezależnie od 

bieżącego wskaźnika podłączenia do sieci – docelowo osiągnięty zostanie poziom 80% i na 

zbiorowość korzystających obliczoną przy takim wskaźniku rozkłada się koszty. Teoretycznie możliwe 

jest policzenie obciążeń na bieżącą liczbę mieszkańców, niemniej jest to podejście nieprawidłowe. 

Proces inwestycyjny będzie rozciągnięty w czasie i połączony z rozbudową kanalizacji. 

                                                           
14

 Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010. 

http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/5475.html 
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Nieuzasadnione jest zatem natychmiastowe przekładanie obciążeń na dotychczasowych klientów 

operatorów wod-kan. 

Dla badanych oczyszczalni i operatorów wod-kan w grupie 10-15 tys. RLM otrzymano wyniki 

zestawione w Tabela 24 

Tabela 24 Wzrosty kosztów i taryf w badanej próbie operatorów 10-15 tys RLM 

 Średnia 
(ważona) 

Mediana Minimum Maksimum Uwagi 

Cena netto za ścieki zł/m3, 
poziom na rok 2012 

5,71(1) 4,94 3,20 15,61 ceny bez dopłat 
gmin 

Przyrost kosztów 
jednostkowych zł/m3 

2,88 1,78 0,43 3,89 Obciążenia 
rozłożone na 80% 
mieszkańców 
aglomeracji 

Przyrost kosztów 
jednostkowych zł/mk/rok 

142,09 87,93 21,27 191,52 

Uzasadniony wzrost taryf 
zł/m3 (ceny netto) 

2,88 1,78 0,43 3,89 Zakładając brak 
marży operatora 

Docelowa liczba 
mieszkańców dotkniętych 
zmianami/aglomerację 

 11 604   Łącznie w badanej 
zbiorowości 293 tys. 
osób  

Wskaźnik zadłużenia gmin 27,8%(1) 30,4% 0,0% 52,7% Dotyczy wskaźnika 
WZ1 

(1) jest to średnia arytmetyczna. Z uwagi na fakt podobnej wielkości badanych obiektów (10-15 tys. 
RLM), różnica pomiędzy średnią arytmetyczną a ważoną nie jest duża. 
Źródło: Opracowanie własne 

Oszacowanie społecznych konsekwencji dla całej zbiorowości aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM 

wymaga pewnej ostrożności. Należy zgodnie z przyjętą metodyką wyróżnić 3 grupy w tej zbiorowości. 

Pierwsza grupa obejmuje podmioty, które faktycznie muszą dokonać zmian technologicznych 

powodujących wzrost kosztów (pochodne inwestycji i eksploatacja). W grupie tej przeciętny wzrost 

kosztów to 2,88 zł/m3 przy dotychczasowej cenie – rządu 5,71 zł/m3. Roczny przyrost wydatków na 

odbiór ścieków odniesiony do docelowo podłączonego mieszkańca - wyniesie przeciętnie 142,1 zł/r. 

W przypadku wydłużenia procesu podłączania mieszkańców wzrost jednostkowy będzie jeszcze 

dotkliwszy. Grupa druga to obiekty, które już spełniają zaostrzone wymogi. Grupa trzecia to obiekty, 

które mają szanse na drodze działań legislacyjnych zmienić swoja kwalifikację i przesunąć się do 

zbiorowości poniżej 10 tys. RLM z mniej restrykcyjnymi wymogami redukcji ładunków zanieczyszczeń. 

Zestawienie ilościowe prezentuje Tabela 25, należy jednak zauważyć, że jest to tabela prezentująca 

dodatkowe koszty. W grupie 2 istnieją koszty podłączenia wymaganej ilości mieszkańców (rozbudowy 

kanalizacji), a w gr 3 zapewnienia zarówno stopnia podłączenia jak i wymaganego oczyszczania 

ścieków. Ponieważ jednak opracowanie ma na celu oszacowanie dodatkowych, a nie całkowitych 

kosztów – usprawiedliwione jest wstawienie wartości zerowych („bez zmian” – w sensie 

dodatkowych kosztów) dla grup 2 i 3. 
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Tabela 25 Zestawienie efektów taryfowych dla aglomeracji o wielkości 10-15 tys. RLM 

 Grupa 1 
aglomeracje z 
wymogiem 
działań 
inwestycyjnych 

Grupa 2 
aglomeracje, 
które już 
spełniają 
ostrzejsze 
wymogi 

Grupa 3 aglomeracje 
z możliwością zmiany 
rozporządzenia i 
zejścia poniżej 10 
tys. RLM 

Uwagi 

Liczba aglomeracji 130 24 29  

Całkowita liczba 
mieszkańców w 
aglomeracjach 

1 439 693 
 

340 379 184 333  

Docelowa liczba 
mieszkańców 
dotkniętych 
zmianami (80% 
mieszkańców) 

1 151 754 272 303 147 466 

 

Cena netto za ścieki 
zł/m3, poziom na 
rok 2012 

5,71(1) Bz Bz ceny bez dopłat 
gmin 

Przyrost kosztów 
jednostkowych 
zł/m3 

2,88 Bz Bz Obciążenia 
rozłożone na 80% 
mieszkańców 
aglomeracji Przyrost kosztów 

jednostkowych 
zł/mk/rok 

142,09 Bz Bz 

Uzasadniony wzrost 
taryf zł/m3 (ceny 
netto) 

2,88 Bz Bz Zakładając brak 
marży operatora 

Wskaźnik zadłużenia 27,8%  

BZ- bez zmian 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rozkład dostępnych opcji dla aglomeracji 10-15 tys. RLM przedstawia dodatkowo Rysunek 3. 

Przedstawione dane wymagają bowiem dyskusji w kontekście dynamicznym. Analizując wyjątkową 

„inwencję” małych gmin przy tworzeniu aglomeracji (utożsamianych z furtką do funduszy UE) można 

przypuszczać, że wobec realnej groźby dodatkowych inwestycji dojdzie do równie innowacyjnych 

przekształceń aglomeracji w skali szerszej niż opisana na wykresie. W efekcie zmniejszy się 

zbiorowość z grupy 1, a wzrośnie 3. Skala tego zjawiska jest jednak trudna do przewidzenia. Kolejną 

grupą, która podlega ewolucji jest grupa oczyszczalni (i aglomeracji), które już dążą do bardziej 

efektywnego usuwania biogenów. Według deklaracji samych podmiotów do 2013 kolejne 6 

podmiotów spełni zaostrzone wymogi, Zwiększy to udział grupy drugiej o kolejne 4 punkty 

procentowe (z 17 do 21%). Deklaracje samych podmiotów należy jednak traktować z pewną 

ostrożnością.  
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Rysunek 3 Struktura rozwiązań dla aglomeracji 10-15 tys. RLM obliczona na podstawie całkowitej liczby 
mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Dla zbiorowości z więcej niż jedną oczyszczalnią metodyka obliczeń różni się jedynie o kwestię 

rozłożenia obciążeń kosztowych. Dla badanych oczyszczalni i operatorów wod-kan. w grupie powyżej 

10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią otrzymano wyniki zestawione w Tabela 26. Z uwagi na 

bardziej zagregowany charakter obliczeń nie prowadzono szacunków wzrostu dla pojedynczych 

obiektów,  dlatego też przy utrzymaniu schematu tabeli jak dla zbioru z jedną oczyszczalnią – część 

pól pozostaje pustych. 

Tabela 26 Wzrosty kosztów i taryf w ankietowanej próbie operatorów powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną 
oczyszczalnią 

 Średnia 
(arytm.) 

Mediana Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Uwagi 

Cena netto za ścieki zł/m3, 
poziom na rok 2012 

5,47 4,82 2,58 10,50 Ceny taryfowe, bez 
dopłat gmin 

Przyrost kosztów 
jednostkowych zł/m3 

0,24     

Przyrost kosztów 
jednostkowych zł/mk/rok 

14,1    

Uzasadniony wzrost taryf 
zł/m3 (ceny netto) 

0,24    Przy założeniu braku 
marży 

Docelowa liczba 
mieszkańców dotkniętych 
zmianami  w tys. osób 

14,0 (na 
aglomer
ację) 

   W aglomeracjach, które 
nie spełniają wymagań z 
art. 5.2 żyje 7,3 mln 
osób 

Wskaźnik zadłużenia gmin - 28,9% 0,0% 62,3% Dotyczy wskaźnika WZ1 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Grupa 1 
aglomeracje z 

wymogiem 
działań 

inwestycyjnych
74%

Grupa 2 
aglomeracje, 

które już 
spełniają 
ostrzejsze 
wymogi

17%

Grupa 3 
aglomeracje z 
możliwością 

zmiany 
rozporządzenia i 
zejścia poniżej 

10 tys. RLM
9%
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Nader ważna jest interpretacja przedstawionych wyników. Sfinansowanie ze środków publicznych 

wymaganych inwestycji niekoniecznie obniży przedstawione obciążenia, które poniosą konsumenci. 

Wynika to z obowiązku naliczania amortyzacji od środków trwałych, która to zasada obowiązuje w 

większości form prawnych przyjmowanych przez operatorów wod-kan. Fakt sfinansowania inwestycji 

ze środków publicznych (nawet w 100%) nie zwalnia posiadacza nowych środków trwałych 

(powstałych w wyniku procesu inwestycyjnego) z obowiązku naliczania odpisów amortyzacyjnych. 

Środki publiczne przełamują niechęć operatorów do inwestowania lub niechęć do zaciągania 

kredytów na ten cel, nie powodują jednak automatycznie obniżenia obciążeń dla użytkowników 

końcowych.  

Jeżeli gminy chciałyby dotować operatorów tak, aby ceny za ścieki nie wzrosły – musiałyby rocznie 

dopłacać ok 164 mln zł (130 operatorów obsługujących docelowo 1,44 mln ludzi doświadczających 

wzrostu kosztów 142,1 zł/os/rok15). Dla zilustrowania intensywności zjawiska dotowania operatorów 

wod –kan można posłużyć się najnowszymi badaniami dla RZGW w Krakowie16. Wg danych za rok 

2010 dla przebadanych 342 operatorów odbierających ścieki zidentyfikowano dotacje na łączną 

kwotę 35 mln zł. Ewentualna skala działań ochronnych musiałaby być znacznie większa.  

  

                                                           
15

 Mowa wyłącznie o operatorach, których oczyszczalnie nie spełniają wymogów z art. 5.2 i których gminy nie 
będą w stanie zmienić rozporządzenia. Założono docelowy wskaźnik podłączenia 80%. 
16

 Berbeka K., Brudziana W., Analiza ekonomiczna korzystania z wód. RZGW Kraków, maszynopis 
niepublikowany, Kraków 2012. Str.18. 
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Rozdział 6  Stan zaawansowania KPOŚK w kontekście zmiany 
interpretacji Dyrektywy 
 

Zgodnie z SIWZ i uściśleniami dotyczącymi wersji dokumentu poddanego analizie - przeprowadzono 

ocenę stanu zaawansowania najnowszej wersji AKPOŚK (z 2012), który to dokument nie ma jeszcze 

statusu zatwierdzonego (stan na listopad 2012). Należy podkreślić, że z uwagi na fakt, iż liczba 

aglomeracji w Polsce wzrosła – stopień realizacji KPOŚK nie jest identyczny ze stopniem realizacji 

zobowiązań z Traktatu Akcesyjnego.  

Przyjmując brak możliwości stosowania artykułu 5.4 i pomijając wymogi dotyczące samodzielnie 

ustanowionych celów podłączenia do kanalizacji, zestawiono stopień zaawansowania KPOŚK dla lat 

2010 i 2015 w dwóch wersjach: dotychczasowej oraz nowej interpretacji. Rezultaty prezentuje Tabela 

27. Zestawienie dotyczy wyłącznie aglomeracji powyżej 10 tys. RLM. Dla mniejszych aglomeracji nie 

ma znaczenia czy zaostrzenie wymogów wejdzie w życie czy też nie. Nawet jednak przy takim 

podejściu pod uwagę brane są natomiast oczyszczalnie mniejsze niż 10 tys. RLM znajdujące się na 

terenie większych aglomeracji – co jest zgodne z wymogami formalnymi pracy i całą przyjętą 

metodyką. Jeszcze raz podkreśla się zgłoszoną w tym akapicie uwagę: wskaźnik spełnienia wymogów 

redukcyjnych przez oczyszczalnię/grupę oczyszczalni nie jest równoważny ze spełnieniem przez 

aglomerację wymogów z Dyrektywy. Dochodzi bowiem kwestia stopnia obsługiwania ludności z tej 

aglomeracji przez kanalizację. Dlatego tabela wynikowa nie może być nad-interpretowana jako tabela 

spełniania wymogów Dyrektywy17.  

Należy zauważyć, że test na spełnienie warunków był prowadzony w ramach AKPOŚK i w 

oszacowaniach zbiorczych jest przyjmowany jako zmienna egzogeniczna. Istnieje pewna niespójność 

pomiędzy liczbą aglomeracji uwzględnionych w badaniach prowadzonych w ramach niniejszego 

projektu (patrz Tabela 9) – 231 aglomeracji - a rezultatem przeglądu AKPOŚK, który raportuje 218 

aglomeracji, czyli o 10 mniej. (Tabela 27). Różnica wynika z podejścia kwalifikacyjnego w AKPOŚK, 

ładunek 10 tys. RLM kwalifikujący do konkretnych wymogów był weryfikowany w tym dokumencie z 

ładunków pochodzących od: mieszkańców, przemysłu, turystów. W efekcie nie była to ani 

kwalifikacja wg rozporządzeń ani ładunku rzeczywistego. To nieco odmienne podejście jest efektem 

wspomnianej różnicy o 13 aglomeracji. Skoro jednak większą liczebność przyjęto w bieżącym 

projekcie – nie ma obawy o niedoszacowanie kosztów z tego tytułu. Ponadto aglomeracje o 

parametrach blisko wartości granicznej 10 tys. –były analizowane pod kątem zmiany rozporządzenia 

celem uniknięcia kosztów dostosowania. Nie ma więc praktycznych rozbieżności pomiędzy 

rezultatami analiz.  

 

 

                                                           
17

 Pominięcie kwestii kanalizacji wynika z konieczności czytelnego przedstawienia wpływu jednego badanego 
czynnika (5.2 zamiast 5.4) czyli zachowania warunków ceteris paribus. Szerokiego wymogu prowadzenia 
kompleksowej analizy nie zawiera również SIWZ. 
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Tabela 27 Wskaźniki opisujące zaawansowanie KPOŚK w kontekście zmiany interpretacji Dyrektywy dla 
aglomeracji od 10 tys. RLM 

 

2010 2015 

Dotychczasowa 
interpretacja 
(5.2 lub 5.4) 

Nowa 
interpretacja 
(5.2) 

Dotychczasowa 
Interpretacja 
(5.2 lub 5.4) 

Nowa 
interpretacja 
(5.2) 

Ilość aglomeracji ogółem 611(1) 613 612(1) 540(1) 

Ilość aglomeracji spełniających 
warunki dotyczące oczyszczania 
ścieków 393 268 600 440 

w % 64,1% 43,7% 98,0% 76,9% 

RLM wg rozporządzenia w 
aglomeracjach spełniających 
warunki dotyczące oczyszczania 
ścieków [tys. RLM] 20795,2 17599,0 37880,0 31634,3 

% RLM spełniających jako 
odsetek całkowitej RLM 54,4% 46,1% 99,1% 82,8 

Ilość aglomeracji nie 
spełniających 218 344 12 125 

w % 35,6% 40,0% 2,0% 23,1% 

RLM wg rozporządzenia w 
aglomeracjach nie 
spełniających [tys. RLM] 17385,0 20610,8 319,2 1543,8 

% RLM nie spełniających jako 
odsetek całkowitej RLM 45,5% 53,9% 0,8% 4,0% 

Całkowita RLM wg 
rozporządzeń [tys. RLM] 38209,5 38209,5 38209,5 38209,5 

(1) różnice wynikają z braku danych18  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie arkusza zbiorczego AKPOŚK 

 

Interpretacja wyników, które prezentuje Tabela 27 wymaga pewnej ostrożności. Problemy stwarza 

bowiem różna liczba aglomeracji widoczna w pierwszym wierszu tabeli z danymi. Różnice te są 

wyłącznie efektem braku danych w arkuszu Aktualizacji KPOŚK. Fakt ten obniża jednak jakość 

merytoryczną porównań, a w przypadku znaczących różnic dla roku 2015 i zaostrzonej interpretacji z 

art. 5.2 (ostatnia kolumna) odsetki ładunku w aglomeracjach spełniających i niespełniających nie 

sumują się do 100%. Ze świadomością opisanych słabości można jednak sformułować następujące 

konkluzje: 

1. Dla roku 2010 zmiana interpretacji obniża liczbę aglomeracji spełniających wymagania ze 

względu na stopień oczyszczania o 125 jednostek czyli o 20,4 punktów procentowych 

(wskaźnik spełnienia wymogów spada z 64,1% do 43,7%). 

2. Ten sam wskaźnik spełnienia wymogów, również dla roku 2010, ale liczony wg ładunku 

wyrażonego w RLM z rozporządzeń o aglomeracjach również maleje: z 54,4% do 46,1% czyli o 

                                                           
18

 Dotyczy braków informacji w kolumnach BR, BV,BY,CF, arkusza AKPOŚK2012_baza informacji o 
aglomeracjach.xlsx udostępnionego przez Zleceniodawcę. 

-125 -160 
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8,3 punktu procentowego. Spadek jest zatem mniejszy i bardziej miarodajny. Operując 

jednostką RLM przekwalifikowaniu (ze „spełnia” na „nie spełnia”) ulega 3,2 mln RLM. 

3. Dla roku 2015 różnice wynikające z interpretacji powiększają się. Liczba aglomeracji, które 

tracą status „spełniającej wymogi” w zakresie efektywności redukcji ładunków wzrasta z 125 

do 160. Przekwalifikowany ładunek wyrażony w mln RLM wzrasta z 3,2 do 6,6 mln RLM. Ten 

wzrost różnic jest naturalną konsekwencją realizacji programu ustawionego pod inne 

założenia (art. 5.4). 

4. Z powodu braku danych w arkuszu AKPOŚK opisanych powyżej, nie sformułowano opisu 

zmian wyrażonych w punktach procentowych. Można jednak zauważyć, że o ile w starej 

interpretacji (wg art. 5.4) na rok 2015 przewiduje się prawidłowe oczyszczenie 99% ładunku, 

to według zaostrzonej kwalifikacji może to być zaledwie 67%. Ta ostatnia wartość nie jest 

finalna – aż 29% ładunku nie jest opisana niezbędnymi do wnioskowania wskaźnikami. 
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Rozdział 7  Analiza ekonomiczna nowej interpretacji 
 

Samo pojęcie analizy ekonomicznej może być rozumiane w dwojaki sposób: 

a) węższy w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), gdzie wymaganym wskaźnikiem 

jest ekonomiczna stopa zwrotu, 

b) szerszym, gdzie uwzględnia się wpływ rozważanych działań na zmianę dobrobytu 

ogólnospołecznego. 

Bez względu na sposób interpretacji istnieją spore problemy związane z kwantyfikacją wpływu. W 

kontekście RDW potrzebna jest pieniężna wycena efektów ograniczenia zrzutu biogenów 

umożliwiająca obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu. Wycena taka nie jest możliwa dla 

rozproszonych obiektów generujących zrzuty punktowe podlegające dyspersji, a w szczególności 

nigdy nie prowadzono jeszcze wyceny związanej wyłącznie z biogenami. Uściślając - wycena 

polegająca na oszacowaniu niekorzyści z tytułu zmiany jakości wód-odbiorników zanieczyszczeń 

dokonywana przez badanych beneficjentów nie jest wrażliwa na pojedyncze zanieczyszczenia. 

Przeciętny użytkownik (gospodarstwo domowe) subiektywnie ocenia jakość wód, w ogóle nie znając 

pojęcia dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Nie oznacza to jednak, że nie 

można wykonać przynajmniej cząstkowych obliczeń zmierzających w kierunku takiej analizy. Przede 

wszystkim możliwy jest do policzenia efekt ekologiczny w postaci redukcji biogenów. 

Szacunki dla grupy aglomeracji powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią wykonano przy 

następujących założeniach: 

1. Jeżeli „małe oczyszczalnie” (pracujące obok wiodących obiektów) obsługiwały więcej niż 15 

tys. RLM – i tak musiały spełnić ostrzejsze wymogi. Dodatkowa19 redukcja wynosi zatem 0. 

2. Jeżeli te oczyszczalnie już spełniały wymogi z art. 5.2 ogółem lub dla pojedynczego 

zanieczyszczenia - dodatkowa redukcja tego zanieczyszczenia wynosi 0. 

3. Dla pozostałych przypadków policzono przyrost efektywności redukcji Nog i Pog. 

4. Założono minimalny stopień redukcji Nog i Pog na poziomie 80%.  

W praktyce ze 182 oczyszczalni w tej grupie dane z AKPOŚK umożliwiające prowadzenie obliczeń 

posiadało 163 obiekty20. Dla tej wielkości przyrost redukowanych biogenów zestawia Tabela 28. 

  

                                                           
19

 Dodatkowa redukcja w sensie redukcji wymuszonej przez zaostrzenie wymagań. 
20

 Małe oczyszczalnie mogą posiadać pozwolenia wodno-prawne starego typu bez normowania Nog i Pog. Nie 
są zatem w ogóle zobowiązane do śledzenia efektywności redukcji biogenów. Brak danych dla takich obiektów 
nie stanowi naruszenia prawa krajowego. 
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Tabela 28 Zmiana efektywności oczyszczania biogenów w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną 
oczyszczalnią 

  Nog Pog 

Dotychczasowa redukcja t/r 
27417,6 4668,3 

Dodatkowa redukcja w wyniku zmian na” małych 
oczyszczalniach” i ich rekonstrukcji lub zamknięcia i 
przerzucenia ścieków na większe obiekty  [t/r] 

103,3 14,3 

Dotychczasowa  redukcja w % 79,4% 93,9% 

Nowa redukcja w % 
79,6% 94,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie arkusza zbiorczego AKPOŚK 

Biorąc pod uwagę niezbędne nakłady inwestycyjne rzędu 0,96 mld zł – poprawa efektywności 

redukcji o 0,2 punktu procentowego dla Nog i 0,2 punktu procentowego dla Pog - jest przykładem 

wyjątkowo nieefektywnego kosztowo działania. Tak niskie wartości liczbowe dodatkowo usuniętego 

ładunku też mają swoje uzasadnienie. W dużej części obiekty te zostaną zamknięte (bez względu na 

stopień amortyzacji) a ścieki przerzucone. Rezygnuje się zatem z efektu ekologicznego osiąganego na 

małych obiektach (w całości) celem osiągnięcia nieco lepszego efektu na dużych. Saldo takich operacji 

nie jest wysokie a koszty adekwatne do wytworzenia nowych technologii.  

 

Analogiczne obliczenia dla aglomeracji 10-15 tys. RLM były nieco prostsze. Ze 184 aglomeracji 

należących do tego przedziału wykluczono:  

a) aglomeracje, które już spełniły wymagania (25 sztuk), 

b) aglomeracje, które mają szansę zmienić rozporządzenie i nie dokonywać zmian 

technologicznych (29 sztuk). 

Dla pozostałej zbiorowości 130 aglomeracji i tej samej liczby oczyszczalni dokonano obliczeń. 

Wykluczono z rachunku efektów przypadki gdy koniunkcja wymogów redukcji (dla Nog i Pog ) - nie 

była spełniona, ale jeden z tych warunków był już realizowany. Jako wartości referencyjne minimalnej 

redukcji w % przyjęto tym razem niższe przedziały: 80% dla Pog i 70% dla Nog.  Dla tych założeń 

wyniki prezentuje Tabela 29. 

Tabela 29 Zmiana efektywności oczyszczania biogenów w aglomeracjach 10 -15 tys. RLM z jedną oczyszczalnią 

  Nog Pog 

Dotychczasowa redukcja [t/r] 2313,73 555,0 

Redukcja uwzględniająca wzrost mieszkańców podłączonych do kanalizacji do 
80%, dotychczasowe standardy oczyszczania (5.4) [t/r] 7124,0 947,1 

Dodatkowa redukcja w wyniku zmian technologicznych na oczyszczalniach, 
przejście z 5.4 na 5.2 dla 80% podłączonych mieszkańców [t/r] 

848,0 148,4 

Dotychczasowa  redukcja w % 
68,3% 79,2% 

Nowa redukcja w % 
80,2% 95,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie arkusza zbiorczego AKPOŚK 
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Przyrost efektywności redukcji w takim, hipotetycznym rozwiązaniu jest znaczący – wynosi 

kilkanaście punktów procentowych zarówno dla azotu jak i fosforu. Z punktu widzenia jakości 

środowiska – czyli  wód płynących traktowanych jako odbiorniki ścieków oczyszczonych oraz jakości 

Bałtyku ważna jest natomiast wielkość ładunku zatrzymanego w wartościach bezwzględnych.  850 t 

Nog zatrzymanego dodatkowo po rozbudowie 130 oczyszczalni to 1/3 ładunku zatrzymywanego na 

jednej z 9 oczyszczalni Krakowskich – Płaszowie (2500t Nog/r). Koszty rozbudowy Płaszowa były 

jednak nieco mniejsze od obliczonej w niniejszym projekcie kwoty. Zatem efektywność kosztowa 

programu przejścia z wymogów z art. 5.4 na 5.2 jest trzykrotnie niższa dla grupy 130 małych 

oczyszczalni niż dla dużych obiektów. Działania takie będą dość trudne do uzasadnienia w świetle 

Ramowej Dyrektywy Wodnej wymagającej analizy opcji, i analizy ekonomicznej. Ponadto odniesienie 

to świadczy o wysokiej racjonalności wykorzystania możliwości zawartych w art. 5.4 Dyrektywy i 

prawidłowym podejściu koncepcyjnym przy tworzeniu pierwszego KPOŚK. 

Łączne efekty ekologiczne przewidywane dla obu badanych zbiorowości oczyszczalni zestawia Tabela 

30. 

Tabela 30 Łączne efekty ekologiczne przewidywane dla obu badanych zbiorowości oczyszczalni 

  Nog Pog 

Dodatkowa redukcja, wszystkie badane obiekty  [t/r] 951,3 160,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie arkusza zbiorczego AKPOŚK 

Aby uzyskać dobry obraz jak znacząca jest oczekiwana redukcja Nog o 951 t/r warto porównać ją z 

bieżącą redukcją azotu na istniejących oczyszczalniach powyżej 10 tys. RLM, która wynosi 69 050 t/r. 

Usunięcie dodatkowych 938 ton zmieni efektywność redukcji 81,9 na 83,0%.  
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Wnioski 
 

1. Przyjęcie nowej interpretacji Dyrektywy wykreuje problem dla 231 aglomeracji 

dysponujących łącznie 341 oczyszczalniami, które na rok 2010 nie spełniają wymogów. Około 

30% z nich ma dość niesprecyzowane wizje osiągniecia zgodności, co po części wynika z 

niewiedzy nt. koncepcji zaostrzenia interpretacji. Dopóki nie pojawi się akt prawny normujący 

nową interpretację – działania zmierzające do wdrożenia ostrzejszych wymogów nie są 

racjonalne i uzasadnione, przynajmniej z punktu widzenia pojedynczego podmiotu. 

2. Łączne dodatkowe nakłady inwestycyjne sięgną ok. 1,39 mld zł. Wygospodarowanie takich 

środków publicznych celem udzielenia bezzwrotnego wsparcia bynajmniej nie gwarantuje 

rozwiązania problemu. 

3. Blisko połowa inwestycji powinna mieć miejsce na obiektach, które mają pozwolenia wodno-

prawne do roku 2018 i dłuższe. Fakt ten stawia pod znakiem zapytania wdrażalność nowych 

działań. 

4. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych może okazać się zaniżone w grupie aglomeracji 10-15 

tys. RLM (czyli dla kwoty 0,42 mld zł z 1,39 mld zł ogółem). Badania ankietowe wskazały na 

zjawisko spełniania wymogów z art. 5.2 dzięki małemu obciążeniu hydraulicznemu 

oczyszczalni. To obciążenie będzie wzrastać, średnia (ważona) podłączenia do kanalizacji w 

tej grupie to 62% przy wskaźniku docelowym 80%. Jednak co piąta aglomeracja w tej 

zbiorowości ma wskaźnik podłączenia nie przekraczający 40%. Ilość ścieków wzrośnie więc 

dwukrotnie. Takich skutków nie widać w oficjalnych raportach o postępach we wdrażaniu 

KPOŚK czy w samych aktualizacjach KPOŚK. 

5. W przypadku uruchomienia programu wsparcia takich inwestycji – pojawi się 

zapotrzebowanie na kapitał opiewające na wyższe kwoty. Wynika to z faktu rozregulowania 

rynku oraz z naturalnych prób realizacji szerszego zakresu inwestycji, obejmującego np. 

kanalizację. 

6. Obciążenia kosztowe użytkowników rozłożą się nierównomiernie. Dla grupy mieszkańców 

żyjących w aglomeracjach o wielkości 10-15 tys. RLM dodatkowe wydatki na usługi odbioru 

ścieków wyniosą 142 zł/osobę rocznie lub 2,88 zł/m3 ścieków (netto). W tej grupie znajduje 

się ok 1,2 mln osób. 

7. Dla mieszkańców, żyjących w aglomeracjach wyposażonych w więcej niż jedną oczyszczalnię 

wzrosty będą niższe. Będzie to odpowiednio: roczne wydatki na odbiór ścieków wzrosną o 14 

zł/ osobę rocznie, a koszty jednostkowe o 0,24 zł/m3 ścieków (netto). Takimi wzrostami 

zostanie dotknięta populacja rzędu 7,3 mln osób. 

8. Wymienione w dwóch poprzednich punktach obciążenia nie zmniejszą się znacząco, nawet w 

przypadku realizacji tych inwestycji w 100% ze środków publicznych. Wynika to z faktu, że w 

rachunku kosztów odbioru ścieków uwzględnia się koszty eksploatacji (te nie podlegają 

dofinansowaniu) oraz amortyzację nowych obiektów, bez względu na to z jakich środków 

zostały sfinansowane. 
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9. Gdyby gminy zdecydowały się na działania osłonowe w postaci dopłat do cen ścieków, roczna 

kwota dopłat do gospodarstw domowych liczących 8,5 mln ludzi sięgałaby 268 mln zł netto. 

Jest to kwota dodatkowych dopłat, niezależnie od już istniejących. Taki poziom jest nierealny 

– najnowsze badania zrealizowane na danych za rok 2010 dla obszaru RZGW w Gdańsku, 

Krakowie i Szczecinie identyfikują łącznie 50 mln zł gminnych dopłat do 7,5 mln ludności. Przy 

porównywalnej populacji należałoby zatem zwiększyć intensywność wsparcia sześciokrotnie.  

10. Dla roku 2010 zmiana interpretacji Dyrektywy obniża liczbę aglomeracji spełniających 

wymagania ze względu na stopień oczyszczania ścieków o 125 podmiotów, czyli o 20,4 

punktów procentowych (wskaźnik spełnienia wymogów spada z 64,1% do 43,7% w 

odniesieniu do wszystkich aglomeracji powyżej 10 tys. RLM). 

11. Ten sam wskaźnik spełnienia wymogów, również dla roku 2010, ale liczony wg ładunku 

wyrażonego w RLM z rozporządzeń o aglomeracjach również maleje: z 54,4% do 46,1% czyli o 

8,3 punktu procentowego. Spadek jest zatem mniejszy i bardziej miarodajny. Operując 

jednostką ładunku - RLM przekwalifikowaniu (z „spełnia” na „nie spełnia”) ulega 3,2 mln 

RLM. 

12. Dla roku 2015 różnice wynikające z interpretacji – powiększają się. Liczba aglomeracji, które 

tracą status „spełniającej wymogi” w zakresie efektywności redukcji ładunków wzrasta z 125 

do 160. Przekwalifikowany ładunek wyrażony w mln RLM wzrasta z 3,2 do 6,6 mln RLM. Ten 

wzrost różnic jest naturalną konsekwencją realizacji programu ustawionego pod inne 

założenia (art. 5.4). 

13. Rozważane zaostrzenie wymogów ograniczy spływ biogenów o 951 t/r dla azotu i 161 t/r dla 

fosforu. Działania takie oscylują w granicach poprawy efektywności redukcji o 1 punkt 

procentowy, cechują się jednak efektywnością kosztową przynajmniej trzykrotnie niższą niż 

działania prowadzone na dużych oczyszczalniach/aglomeracjach.  
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Załącznik 1 Zestawienie aglomeracji powyżej 10 tys. RLM 
wyposażonych w dwie lub więcej oczyszczalni 
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1 2 3 4 5 6 7 

Aglomeracje, których wszystkie oczyszczalnie spełni ają wymogi z art. 5.2  

1 PLSL011 Bytom SL Wisła + 
Odra 196 632 PLSL011 3 

PLSL011 Bytom SL Wisła   PLSL0111 OŚ Centralna 

PLSL011 Bytom SL Odra   PLSL0112 OŚK "Bobrek" 

PLSL011 Bytom SL Odra   PLSL0113 OŚK "Miechowice" 

2 PLSL015 Jastrzębie Zdrój SL Odra 128 964 PLSL015 2 

PLSL015 Jastrzębie Zdrój SL Odra   PLSL0151 "Ruptawa" 

PLSL015 Jastrzębie Zdrój SL Odra   PLSL0152 "Dolna" 

3 PLSL077 Koszęcin SL Odra 9 500 PLSL077 2 

PLSL077 Koszęcin SL Odra   PLSL0771 Oczyszczalnia w 
m.Rusinowice 

PLSL077 Koszęcin SL Odra   PLSL0772 Oczyszczalnia w 
m.Koszęcin  

4 PLMP012 Myślenice MP Wisła 65 000 PLMP012 2 

PLMP012 Myślenice MP Wisła   PLMP0121 Myślenice  

PLMP012 Myślenice MP Wisła   PLMP0123 Krzyszkowice 

5 PLSL026 Piekary Śląskie SL Wisła 60 801 PLSL026 2 

PLSL026 Piekary Śląskie SL Wisła   PLSL0261 OŚK "Północ" 

PLSL026 Piekary Śląskie SL Wisła   PLSL0262 OSK"Południe 

PLSL014 Ruda Śląska SL Odra 153 729 PLSL014 3 

6 PLSL014 Ruda Śląska SL Odra   PLSL0141 Orzegów 

PLSL014 Ruda Śląska SL Odra   PLSL0142 Barbara 

PLSL014 Ruda Śląska SL Odra   PLSL0143 Halemba Centrum 

PLMP061 Szczucin MP Wisła 15 109 PLMP061 3 

7 PLMP061 Szczucin MP Wisła   PLMP0611 Wola Szczucińska 

PLMP061 Szczucin MP Wisła   PLMP0612 Słupiec 

PLMP061 Szczucin MP Wisła   PLMP0613 Dąbrowica 

8 PLWI013 Wolsztyn - 
Siedlec WI Odra 81 100   2 

PLWI013 Wolsztyn - 
Siedlec WI Odra   PLWI0131 Komorowo 

PLWI013 Wolsztyn - 
Siedlec WI Odra   PLWI0132 Wolsztyn 

 Aglomeracje, na terenie których przynajmniej jedna oczyszczalnia nie spełnia wymogów z art. 5.2   

9 PLMP049 Alwernia MP Wisła 13 200 PLMP049 2 
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PLMP049 Alwernia MP Wisła   PLMP0491 Alwernia 

PLMP049 Alwernia MP Wisła   PLMP0492 Okleśna 

10 PLMP014 Andrychów MP Wisła 45 836 PLMP014 2 

PLMP014 Andrychów MP Wisła   PLMP0141 Andrychów 

PLMP014 Andrychów MP Wisła   PLMP0142 Inwałd 

11 PLSL028 Będzin SL Wisła 47 834 PLSL028 2 

PLSL028 Będzin SL Wisła   PLSL0280 OŚ Będzin 

PLSL028 Będzin SL Wisła   PLSL0281 Elektrownia Łagisza 

12 PLMP018 Bukowina 
Tatrzańska MP Wisła 28 000 PLMP018 2 

PLMP018 Bukowina 
Tatrzańska MP Wisła   PLMP0181 Białka Tatrzańska 

PLMP018 
Bukowina 
Tatrzańska MP Wisła   PLMP0182 Czarna Góra 

13 PLKP002 Bydgoszcz KP Wisła 380 085 PLKP002 2 

PLKP002 Bydgoszcz KP Wisła   PLKP0021 Fordon 

PLKP002 Bydgoszcz KP Wisła   PLKP0022 Kapuściska 

14 PLMP098 Chełmiec MP Wisła 13 222 PLMP098 3 

PLMP098 Chełmiec MP Wisła   PLMP0981 Marcinkowice 

PLMP098 Chełmiec MP Wisła   PLMP0982 Chełmiec 

PLMP098 Chełmiec MP Wisła   PLMP0983 Mała Wieś 

15 PLKP006 Choceń KP Wisła 14 313 PLKP006 2 

PLKP006 Choceń KP Wisła   PLKP0060 Czerniewice 

PLKP006 Choceń KP Wisła   PLKP0061N Choceń 

16 PLMP003 Chrzanów MP Wisła 185 162 PLMP003 4 

PLMP003 Chrzanów MP Wisła   PLMP0031 Grupowa oczyszczalnia 
ścieków Chrzanów 

PLMP003 Chrzanów MP Wisła   PLMP0034N Oczyszczalnia ścieków 
Trzebinia Siersza 

PLMP003 Chrzanów MP Wisła   PLMP0032 Oczyszczalnia ścieków 
Libiąż "A" 

PLMP003 Chrzanów MP Wisła   PLMP0033 Oczyszczalnia ścieków 
Libiąż "B" 

17 PLMP048 Ciężkowice MP Wisła 10 000 PLMP048 2 

PLMP048 Ciężkowice MP Wisła   PLMP0481 Ciężkowice 

PLMP048 Ciężkowice MP Wisła   PLMP0482 Bogoniowice 

18 PLPL014 Czarna 
Białostocka PL Wisła 12 000   2 

PLPL014 
Czarna 
Białostocka PL Wisła   PLPL0140 Czarna Białostocka 

PLPL014 Czarna 
Białostocka PL Wisła   PLPL0141N Czarna Białostocka II 

19 PLPK082 Czermin  PK Wisła 13 604 PLPK082 2 

PLPK082 Czermin  PK Wisła   PLPK0820 Czermin 

PLPK082 Czermin  PK Wisła   PLPK0821N Sadkowa Góra 

20 PLPM013 Czersk PM Wisła 24 106 PLPM013 2 

PLPM013 Czersk PM Wisła   PLPM0131 Rytel 

PLPM013 Czersk PM Wisła   PLPM0132 Czersk 

21 PLSL004 Częstochowa SL Odra 238 462 PLSL004 2 
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PLSL004 Częstochowa SL Odra   PLSL0041 OŚ Dźbów 

PLSL004 Częstochowa SL Odra   PLSL0042 COŚ  

22 PLSL013 Dąbrowa 
Górnicza SL Wisła 140 978 PLSL013 2 

PLSL013 Dąbrowa 
Górnicza SL Wisła   PLSL0131 OŚ "Centrum" 

PLSL013 Dąbrowa 
Górnicza SL Wisła   PLSL0132 GOŚ 

23 PLMP037 Dąbrowa 
Tarnowska MP Wisła 22 500 PLMP037 2 

PLMP037 Dąbrowa 
Tarnowska MP Wisła   PLMP0371 Dąbrowa Tarnowska 

PLMP037 Dąbrowa 
Tarnowska MP Wisła   PLMP0372 Nieczajna Górna 

24 PLPM025 
Dębnica 
Kaszubska PM Wisła 10 074 PLPM025 2 

PLPM025 Dębnica 
Kaszubska PM Wisła   PLPM0250 Dębnica Kaszubska 

PLPM025 Dębnica 
Kaszubska PM Wisła   PLPM0251N Gogolewo 

25 PLMP043 Dębno MP Wisła 17 508 PLMP043 3 

PLMP043 Dębno MP Wisła   PLMP0431 Wola Dębińska 

PLMP043 Dębno MP Wisła   PLMP0432 Maszkienice 

PLMP043 Dębno MP Wisła   PLMP0433 Łysa Góra 

26 PLMP031 Dobczyce 
Centrum MP Wisła 23 321 PLMP031 2 

PLMP031 
Dobczyce 
Centrum MP Wisła   PLMP0311 Dobczyce 

PLMP031 Dobczyce 
Centrum MP Wisła   PLMP0312 Stadniki 

27 PLMP081 Dobra MP Wisła 11 504 PLMP081 2 

PLMP081 Dobra MP Wisła   PLMP0810 Dobra 

PLMP081 Dobra MP Wisła   PLMP0811N Przenosza 

28 PLLO029 Działoszyn LO Odra 22 656 PLLO029 2 

PLLO029 Działoszyn LO Odra   PLLO0291 Działoszyn 

PLLO029 Działoszyn LO Odra   PLLO0292 Trębaczew 

29 PLPL019 Filipów PL Wisła 13 000 PLPL019 2 

PLPL019 Filipów PL Wisła   PLPL0190 Filipów (SM Rospuda) 

PLPL019 Filipów PL Wisła   PLPL0191N  Filipów  

30 PLMP055 Gdów MP Wisła 17 500 PLMP055 2 

PLMP055 Gdów MP Wisła   PLMP0551 Gdów 

PLMP055 Gdów MP Wisła   PLMP0552 Pierzchów 

31 PLMZ042 Gostynin MZ Wisła 19 992 PLMZ042 2 

PLMZ042 Gostynin MZ Wisła   PLMZ0421N Oczyszczalnia ścieków w 
WSZPZOZ Gostynin 

PLMZ042 Gostynin MZ Wisła   PLMZ0420 

Oczyszczalnia Ścieków 
Miejskiego 

Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w 

Gostyninie sp. z o.o. 

32 PLMP035 Gródek nad 
Dunajcem MP Wisła 16 800 PLMP035 5 

PLMP035 Gródek nad 
Dunajcem MP Wisła   PLMP0351 Bartkowa - Posadowa 

PLMP035 Gródek nad MP Wisła   PLMP0352 Rożnów 
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Dunajcem 

PLMP035 Gródek nad 
Dunajcem MP Wisła   PLMP0353 Gródek nad Dunajcem                    

PLMP035 Gródek nad 
Dunajcem MP Wisła   PLMP0354 Sienna 

PLMP035 Gródek nad 
Dunajcem MP Wisła   PLMP0355 Tropie  

33 PLMP137 
Grybów-
Ptaszkowa MP Wisła 11 320 PLMP137 2 

PLMP137 Grybów-
Ptaszkowa MP Wisła   PLMP1371 Ptaszkowa 

PLMP137 Grybów-
Ptaszkowa MP Wisła   PLMP1372 Chodorowa 

34 PLMP111 
Jerzmanowice-
Przeginia MP Wisła 11 100 PLMP111 2 

PLMP111 Jerzmanowice-
Przeginia MP Wisła   PLMP1111 Żary 

PLMP111 Jerzmanowice-
Przeginia MP Wisła   PLMP1112 Szklary 

35 
PLMP123 Jordanów-Bystra 

-Sidzina 
MP Wisła 21 183 PLMP123 2 

PLMP123 Jordanów-Bystra 
-Sidzina MP Wisła   PLMP1231N Osielec 

PLMP123 Jordanów-Bystra 
-Sidzina MP Wisła   PLMP1230 Wrzosy 

36 PLWI003 Kalisz WI Odra 200 000 PLWI003 3 

PLWI003 Kalisz WI Odra   PLWI0031  Kuchary 

PLWI003 Kalisz WI Odra   PLWI0032   Skarszew 

PLWI003 Kalisz WI Odra   PLWI0033 Zagorzyn 

37 PLSL005 Katowice SL Wisła + 
Odra 471 696 PLSL005 4 

PLSL005 Katowice SL Wisła   PLSL0051 Gigablok 

PLSL005 Katowice SL Odra   PLSL0052 Panewniki 

PLSL005 Katowice SL Wisła   PLSL0053 Podlesie 

PLSL005 Katowice SL Wisła   PLSL0054 Dąbrówka Mała 

38 PLOP004 Kędzierzyn-
Koźle OP Odra 88 967   3 

PLOP004 Kędzierzyn-
Koźle 

OP Odra   PLOP0040 Kędzierzyn-Koźle 

PLOP004 Kędzierzyn-
Koźle OP Odra   PLOP0041N Centralna Oczyszczalnia 

Ścieków - Blachownia 

PLOP004 Kędzierzyn-
Koźle OP Odra   PLOP0042N 

oczyszczalnia ścieków 
przemysłowych przy 

Zakładach Azotowych 
S.A. 

39 PLMP016 Kęty MP Wisła 50 000 PLMP016 3 

PLMP016 Kęty MP Wisła   PLMP0161 Kęty 

PLMP016 Kęty MP Wisła   PLMP0162 Łęki 

PLMP016 Kęty MP Wisła   PLMP0163 Witkowice 

40 PLMP112 Kłaj MP Wisła 13 500 PLMP112 2 

PLMP112 Kłaj MP Wisła   PLMP1120 Kłaj 

PLMP112 Kłaj MP Wisła   PLMP1121N Targowisko 

41 PLSW006 Końskie  SW Wisła 38 684 PLSW006 2 

PLSW006 Końskie  SW Wisła   PLSW0061 Końskie 

PLSW006 Końskie  SW Wisła   PLSW0062 Kornica 
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42 PLMP106 Korzenna MP Wisła 10 350 PLMP106 2 

PLMP106 Korzenna MP Wisła   PLMP1061 Wojnarowa 

PLMP106 Korzenna MP Wisła   PLMP1062 Łęka 

43 PLLU014 Kostrzyn LU Odra 22 494 PLLU014 2 

PLLU014 Kostrzyn LU Odra   PLLU0140 ul. Włoska (Asfaltowa) 

PLLU014 Kostrzyn LU Odra   PLLU0141N Stary Kostrzyn 

44 PLWI033 Kórnik WI Odra 28 000   2 

PLWI033 Kórnik WI Odra   PLWI0330 O.Ś. Borówiec 

PLWI033 Kórnik WI Odra   L OŚ. Głuszyna 

45 PLMP001 Kraków MP Wisła 1 700 
000 PLMP001 9 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0011 Kraków-Płaszów 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0012 Tyniec 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0013 Kostrze 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0014 Sidzina 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0015 Skotniki 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0016 Kraków-Kujawy 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0017 Bielany 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0018 Wadów 

PLMP001 Kraków MP Wisła   PLMP0019 Kraków - Kobierzyn 

46 PLLU010 Krosno 
Odrzańskie LU Odra 29 860 PLLU010 3 

PLLU010 Krosno 
Odrzańskie LU Odra   PLLU0101 Krosno Odrzańskie 

PLLU010 Krosno 
Odrzańskie LU Odra   PLLU0102 Wężyska 

PLLU010 Krosno 
Odrzańskie LU Odra   PLLU0103 Dychów 

47 PLMP017 Krynica Zdrój MP Wisła 39 289 PLMP017 2 

PLMP017 Krynica Zdrój MP Wisła   PLMP0171 Powroźnik 

PLMP017 Krynica Zdrój MP Wisła   PLMP0172 Polany 

48 PLWI067 Krzywiń WI Odra 14 600   5 

PLWI067 Krzywiń WI Odra   PLWI0670 Jerka 

PLWI067 Krzywiń WI Odra   PLWI0671N Mościszki 

PLWI067 Krzywiń WI Odra   PLWI0672N Lubiń 

PLWI067 Krzywiń WI Odra   PLWI0673N Lubiń Nowy 

PLWI067 Krzywiń WI Odra   PLWI0674N Krzywiń 

49 PLSL034 Lędziny SL Wisła 25 668 PLSL034 2 

PLSL034 Lędziny SL Wisła   PLSL0341   Oczyszczalnia Ziemowit 

PLSL034 Lędziny SL Wisła   PLSL0342    Oczyszczalnia Hołdunów 

50 PLSL042 Łaziska Górne SL Wisła 21 988 PLSL042 3 

PLSL042 Łaziska Górne SL Wisła   PLSL0421 "Wschód" 

PLSL042 Łaziska Górne SL Wisła   PLSL0422 "Morcinka" 

PLSL042 Łaziska Górne SL Wisła   PLSL0423 "Poręba" 

51 PLMP193 Łososina Dolna MP Wisła 11 050 PLMP193 4 

PLMP193 Łososina Dolna MP Wisła   PLMP1931 Łososina Dolna 
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PLMP193 Łososina Dolna MP Wisła   PLMP1932 Tęgoborze 

PLMP193 Łososina Dolna MP Wisła   PLMP1933 Witowice Dolne 

PLMP193 Łososina Dolna MP Wisła   PLMP1934 Wronowice 

52 PLLU015 Międzyrzecz LU Odra 28 135 PLLU015 2 

PLLU015 Międzyrzecz LU Odra   PLLU0150 Św. Wojciech 

PLLU015 Międzyrzecz LU Odra   PLLU0151N Kęszyca Leśna 

53 PLMP039 Muszyna MP Wisła 16 240 PLMP039 3 

PLMP039 Muszyna MP Wisła   PLMP0391 Muszyna 

PLMP039 Muszyna MP Wisła   PLMP0392 Żegiestów 

PLMP039 Muszyna MP Wisła   PLMP0393N Andrzejówka 

54 PLMP034 Niepołomice MP Wisła 44 759 PLMP034 3 

PLMP034 Niepołomice MP Wisła   PLMP0341 Niepołomice 

PLMP034 Niepołomice MP Wisła   PLMP0342 Zabierzów Bocheński 

PLMP034 Niepołomice MP Wisła   PLMP0343 Wola Zabierzowska 

55 PLDO063 Oborniki Śląskie DO Odra 10 400 PLDO063 2 

PLDO063 Oborniki Śląskie DO Odra   PLDO0631 Oborniki Śląskie 
 ul. Grunwaldzka 

PLDO063 Oborniki Śląskie DO Odra   PLDO0632 Oborniki Śląskie  
ul.II Armii WP 

56 PLMP007 Oświęcim MP Wisła 110 000 PLMP007 2 

PLMP007 Oświęcim MP Wisła   PLMP0070 
Miejsko-Przemysłowa 

Oczyszczalnia Ścieków 
Sp. z o.o. w Oświęcimiu 

PLMP007 Oświęcim MP Wisła   PLMP0071 TMB 360 

57 PLSW032 Pawłów SW Wisła 10 143 PLSW032 3 

PLSW032 Pawłów SW Wisła   PLSW0320 Godów 

PLSW032 Pawłów SW Wisła   PLSW0321N Tarczek 

PLSW032 Pawłów SW Wisła   PLSW0322N Pawłów 

58 PLMZ009 Piaseczno MZ Wisła 110 400 PLMZ009 3 

PLMZ009 Piaseczno MZ Wisła   PLMZ0090 Piaseczno 

PLMZ009 Piaseczno MZ Wisła   PLMZ0091N Wólka Kozodawska 

PLMZ009 Piaseczno MZ Wisła   PLMZ0092N Głosków 

59 PLSL065 Poczesna SL Odra 10 630 PLSL065 3 

PLSL065 Poczesna SL Odra   PLSL0651 Kolonia Poczesna 

PLSL065 Poczesna SL Odra   PLSL0652 Huta Stara B 

PLSL065 Poczesna SL Odra   PLSL0653 OŚ Słowik 

60 PLWI001 Poznań WI Odra 1 200 
000 PLWI001 5 

PLWI001 Poznań WI Odra   PLWI0011 COŚ Koziegłowy 

PLWI001 Poznań WI Odra   PLWI0012 LOŚ 

PLWI001 Poznań WI Odra   PLWI0013N Bioblok Bis - 90 

PLWI001 Poznań WI Odra   PLWI0015N Pobiedziska 

PLWI001 Poznań WI Odra   PLWI0014N Kociałkowa Górka 

61 PLWI103 Przemęt WI Odra 13 953 PLWI103 2 

PLWI103 Przemęt WI Odra   PLWI1031 Przemęt  
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PLWI103 Przemęt WI Odra   PLWI1032 Wieleń 

62 PLKP011 Rypin KP Wisła 29 811 PLKP011 3 

PLKP011 Rypin KP Wisła   PLKP0110 Rypin 

PLKP011 Rypin KP Wisła   PLKP0111N Ostrowite 

PLKP011 Rypin KP Wisła   PLKP0112N Ugoszcz 

63 PLPM024 Sierakowice PM Wisła 26 500 PLPM024 2 

PLPM024 Sierakowice PM Wisła   PLPM0240 Sierakowice 

PLPM024 Sierakowice PM Wisła   PLPM0241N Sulęczyno 

64 PLMP085 Skała MP Wisła 12 000 PLMP085 2 

PLMP085 Skała MP Wisła   PLMP0850 Skała 

PLMP085 Skała MP Wisła   PLMP0851N Ojców 

65 PLMZ013 Sochaczew MZ Wisła 34 974 PLMZ013 3 

PLMZ013 Sochaczew MZ Wisła   PLMZ0130  Sochaczew 

PLMZ013 Sochaczew MZ Wisła   PLMZ0132 
Oczyszczalnia zakładowa 

Boryszew ERG S.A. 

PLMZ013 Sochaczew MZ Wisła   PLMZ0133 
Oczyszczalnia ZOZ 

Szpitala Powiatowego w 
Sochaczewie 

66 PLSL001 Sosnowiec SL Wisła 349 541 PLSL001 2 

PLSL001 Sosnowiec SL Wisła   PLSL0011 Radocha II 

PLSL001 Sosnowiec SL Wisła   PLSL0012 Zagórze 

67 PLMP072 Spytkowice  MP Wisła 10 000 PLMP072 2 

PLMP072 Spytkowice  MP Wisła   PLMP0721 ECOLO CHIEF 

PLMP072 Spytkowice  MP Wisła   PLMP0722 BACHOWICE 

68 PLSL019 Tarnowskie Góry SL Odra 62 324 PLSL019 3 

PLSL019 Tarnowskie Góry SL Odra   PLSL0191 "Repty Śląskie" 

PLSL019 Tarnowskie Góry SL Odra   PLSL0192 "Leśna" 

PLSL019 Tarnowskie Góry SL Odra   PLSL0193 "Centralna" 

69 PLKP001 Toruń KP Wisła 555 000 PLKP001 2 

PLKP001 Toruń KP Wisła   PLKP0011 
Toruń Centralna 

Oczyszczalnia Ścieków 
[COŚ] 

PLKP001 Toruń KP Wisła   PLKP0012 Toruń Czerniewice 

70 PLMP056 Tymbark MP Wisła 50 000 PLMP056 2 

PLMP056 Tymbark MP Wisła   PLMP0561 Tymbark 

PLMP056 Tymbark MP Wisła   PLMP0562 Podwisiołki 

71 PLMZ001 Warszawa MZ Wisła 2 448 
500 PLMZ001 2 

PLMZ001 Warszawa MZ Wisła   PLMZ0011 Warszawa-Czajka 

PLMZ001 Warszawa MZ Wisła   PLMZ0012 Warszawa-Południe 

72 PLDO066 Warta 
Bolesławiecka DO Odra 18 100 PLDO066 2 

PLDO066 Warta 
Bolesławiecka DO Odra   PLDO0661 Tomaszów Bolesławiecki 

PLDO066 Warta 
Bolesławiecka 

DO Odra   PLDO0662 Raciborowice Dolne 

73 PLMP041 Wolbrom MP Wisła 38 050 PLMP041 2 

PLMP041 Wolbrom MP Wisła   PLMP0411 Wolbrom 
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PLMP041 Wolbrom MP Wisła   PLMP0414 Jeżówka 

74 PLSL053 Wręczyca SL Odra 12 125 PLSL053 2 

PLSL053 Wręczyca SL Odra   PLSL0531 Oczyszczalnia Wręczyca 

PLSL053 Wręczyca SL Odra   PLSL0532 Oczyszczalnia Truskolasy 

75 PLDO001 Wrocław  DO Odra 1 100 
000 PLDO001 2 

PLDO001 Wrocław  DO Odra   PLDO0011 WOŚ Janówek 

PLDO001 Wrocław  DO Odra   PLDO0012 Pola Irygowane 

76 PLSL006 Zabrze SL Odra 257 700 PLSL006 2 

PLSL006 Zabrze SL Odra   PLSL0061 OŚ Zabrze Śródmieście 

PLSL006 Zabrze SL Odra   PLSL0062 OŚ Zabrze Mikulczyce 

77 PLMP074 Zakliczyn MP Wisła 15 000 PLMP074 3 

PLMP074 Zakliczyn MP Wisła   PLMP0741 Zakliczyn 

PLMP074 Zakliczyn MP Wisła   PLMP0742 Paleśnica 

PLMP074 Zakliczyn MP Wisła   PLMP0743 Charzewice 

78 PLMP006 Zakopane MP Wisła 40 506 PLMP006 2 

PLMP006 Zakopane MP Wisła   PLMP0061 Łęgi 

PLMP006 Zakopane MP Wisła   PLMP0062 Spyrkówka 

79 PLMP063 Zawoja MP Wisła 11 470 PLMP063 2 

PLMP063 Zawoja MP Wisła   PLMP0631 Skawica Centrum 

PLMP063 Zawoja MP Wisła   PLMP0632 Zawoja Widły 

80 PLDO024 Ziębice DO Odra 17 300 PLDO024 2 

PLDO024 Ziębice DO Odra   PLDO0241 Ziębice 

PLDO024 Ziębice DO Odra   PLDO0242 Henryków 
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Załącznik 2 Zestawienie aglomeracji 10 -15 tys. RLM 
wyposażonych w jedną oczyszczalnię  
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 1 2 4 5   

Aglomeracje, których oczyszczalnie spełniaj ą wymogi z art. 5.2 

1 PLSL039 Bieruń - 1 SL Wisła 10500 

2 PLZA039 Bobolice ZA Odra 11 312 

3 PLMP027 Czarny Dunajec MP Wisła 14 825 

4 PLPK033 
Kolbuszowa 
Dolna PK Wisła 14 950 

5 PLKP016 Koronowo KP Wisła 13 950 

6 PLWI047 Kostrzyn WI Odra 12 495 

7 PLLU021 Kożuchów LU Odra 11 015 

8 PLLO014 Łask LO Odra 11 571 

9 PLLE011 
Międzyrzec 
Podlaski LE Wisła 

10 000 

10 
PLWM020 Nidzica WM Wisła 10 147 

11 
PLWM030 Nowe Miasto 

Lubawskie WM Wisła 11 847 

12 
PLPM028 Nowy Dwór 

Gdański 
PM Wisła 10 900 

13 PLOP021 Paczków OP Odra 14 348 

14 PLLE021 Poniatowa LE Wisła 11 806 

15 PLPM022 Prabuty PM Wisła 13 200 

16 PLMZ036 Serock MZ Wisła 14 980 

17 PLDO059 Sobótka DO Odra 13 500 

18 
PLLU011 Strzelce 

Krajeńskie LU Odra 14 404 

19 PLSL032 Świerklany SL Odra 11 827 

20 PLPK029 Ustrzyki Dolne PK Wisła 13 511 
21 PLMZ052 Wiązowna MZ Wisła 11 680 

22 PLLO030 Wieruszów LO Odra 14 709 

23 PLLE019 Włodawa LE Wisła 14 800 

24 PLDO044 Wołów DO Odra 14 500 

25 PLZA030 Złocieniec ZA Odra 11 425 

Aglomeracje, których oczyszczalnie nie spełniają wymogów z art. 5.2 

26 PLLO022 Andrespol LO Wisła 13 750 

27 PLZA038 Barwice ZA Odra 10 955 

28 PLSL058 Bestwina SL Wisła 11 672 

29 PLMZ022 Białobrzegi  MZ Wisła 10 000 
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30 PLMP075 Biecz MP Wisła 14 900 

31 PLSL131N Bieruń - 3 SL Wisła 11 600 

32 PLSL052 Blachownia SL Odra 11 436 

33 PLMP113 Bobowa MP Wisła 10 037 

34 PLSL062 Bobrowniki SL Wisła 10 280 

35 PLSW041 Bodzentyn SW Wisła 10 709 

36 PLPK038 Boguchwała PK Wisła 14 595 
37 PLZA041 Borne Sulinowo ZA Odra 10 450 

38 PLMP069 Borzęcin MP Wisła 10 000 

39 
PLMP223N 

Brzesko-
Sterkowiec MP Wisła 12 285 

40 PLPK023 Brzeźnica PK Wisła 14 935 
41 PLPK047 Brzozów PK Wisła 12 119 
42 PLWI062 Buk WI Odra 10 400 

43 
PLMP050 Bukowno-

Bolesław 
MP Wisła 10 608 

44 PLLE024 Bychawa LE Wisła 10 650 

45 PLMP054 Charsznica MP Wisła 11 133 

46 PLDO143N Chocianów DO Odra 14 200 

47 PLSL119N Chybie SL Wisła  10 600 

48 PLPK072 Czarna PK Wisła 10 568 

49 
PLMP222N 

Czarny Dunajec-
Stare Bystre MP Wisła 13 889 

50 PLMP052 Czchów MP Wisła 11 050 

51 PLWI055 Czempiń WI Odra 13 600 

52 PLDO045 Długołęka DO Odra 11 100 

53 PLWM022 Dobre Miasto  WM Wisła 14 973 

54 
PLZA031 

Drawsko 
Pomorskie ZA Odra 11 733 

55 PLLU019 Drezdenko LU Odra 13 657 

56 PLPK025 Głogów Młp. PK Wisła 14 121 
57 PLLO025 Głowno LO Wisła 14 500 

58 PLKP024 Gniewkowo KP Wisła 10 129 

59 PLKP022 Golub-Dobrzyń KP Wisła 14 405 

60 PLWM024 Gołdap WM Wisła 12 314 

61 
PLSL067 Gorzyce-

Bełsznica SL Odra 10 200 

62 PLKP036 Janikowo KP Wisła 13 750 

63 PLLE018 Janów Lubelski LE Wisła 14 207 

64 PLPK103 Jeżowe PK Wisła 10 047 

65 
PLWI063 Kazimierz 

Biskupi WI Odra 12 000 

66 
PLDO022 Kąty 

Wrocławskie DO Odra 13 600 

67 PLWI050 Kłodawa WI Odra 14 000 

68 PLLO031 Koluszki LO Wisła 14 634 

69 PLZA067 Kołbaskowo ZA Odra 10 900 

70 
PLWI089 Koźmin 

Wielkopolski WI Odra 13 300 

71 PLWI082 Koźminek WI Odra 10 600 

72 PLPK030 Lesko PK Wisła 13 551 
73 PLKP097N Lubicz KP Wisła 10 289 

74 PLWI090 Lwówek WI Odra 11 600 

75 PLSL046 Lyski SL Odra 12 941 
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76 PLMP066 Łapanów MP Wisła 11 500 

77 PLMZ062 Małkinia Górna MZ Wisła 14 927 

78 PLSL132N Miedźna - Wola SL Wisła 11 475 

79 PLDO078 Mieroszów DO Odra 11 300 

80 PLLE032 Milejów LE Wisła 14 014 

81 PLMZ113 Mogielnica MZ Wisła 10 781 

82 PLKP021 Mogilno KP Odra 12 046 

83 PLPL013 Mońki PL Wisła 12 100 

84 PLKP047 Mrocza KP Odra 11 111 

85 PLSL070 Mstów SL Odra 10 192 

86 PLMZ067 Nasielsk MZ Wisła 10 000 

87 PLPK178N Nowa Wieś PK Wisła 11 760 
88 PLKP031 Nowe KP Wisła 14 999 

89 PLPK034 Nozdrzec PK Wisła 11 360 
90 PLWI052 Odolanów WI Odra 14 100 

91 PLOP024 Olesno OP Odra 10 215 

92 PLWI054 Opalenica WI Odra 14 200 

93 PLSW016 Opatów SW Wisła 13 450 

94 PLWI043 Opatówek WI Odra 11 100 

95 PLWM032 Orneta  WM Wisła 11 003 

96 PLPK115 Ostrów PK Wisła 11 004 
97 PLSL124N Ożarowice SL Wisła 14 061 

98 PLLO043 Pajęczno LO Odra 13 279 

99 PLWM028 Pasłęk WM Wisła 12 603 

100 PLMP118 Pcim MP Wisła 12 000 

101 PLSW022 Piekoszów SW Wisła 14 863 

102 PLMP032 Piwniczna-Zdrój MP Wisła 10 300 

103 PLMP084 Pleśna MP Wisła 11 945 

104 PLLO019 Poddębice LO Odra 10 048 

105 PLSW014 Połaniec SW Wisła 14 500 

106 PLWI143 Powidz WI Odra 14 500 

107 PLOP012 Praszka OP Odra 14 881 

108 PLPM030 Przechlewo PM Wisła 10 360 

109 PLPK070 
Przedmieście 
Czudeckie PK Wisła 10 872 

110 PLMZ053 Przysucha MZ Wisła 13 300 

111 PLPK086 Pułanki PK Wisła 10 940 
112 PLMP070 Radłów MP Wisła 12 400 

113 PLWI093 Rakoniewice WI Odra 11 409 

114 PLWI059 Rogoźno WI Odra 12 000 

115 PLPK058 
Rudnik nad 
Sanem PK Wisła 13 183 

116 
PLKP027 Sępólno 

Krajeńskie KP Wisła 14 499 

117 PLZA048 Sianów ZA Odra 14 486 

118 PLPK054 Sieniawa PK Wisła 10 167 
119 PLWI065 Sieraków WI Odra 13 500 

120 PLLU022 Skwierzyna LU Odra 10 457 

121 PLMP036 Słomniki MP Wisła 14 600 

122 PLPM027 Stegna PM Wisła 13 000 

123 PLWI081 Stęszew WI Odra 12 900 

124 PLDO069 Stronie Śląskie DO Odra 10 300 
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125 PLSL089 Strumień SL Wisła 10 933 

126 PLWI056 Strzałkowo WI Odra 11 000 

127 PLLO034 Sulejów LO Wisła 13 000 

128 PLLU020 Sulęcin LU Odra 12 484 

129 PLDO047 Syców  DO Odra 12 800 

130 PLLE033 Szczebrzeszyn LE Wisła 11 759 

131 PLMZ040 Szydłowiec MZ Wisła 13 776 

132 PLDO054 Ścinawa DO Odra 11 000 

133 PLWI071 Ślesin WI Odra 11 900 

134 PLPK024 Świlcza PK Wisła 14 971 
135 PLOP033 Tarnów Opolski OP Odra 11 067 

136 PLMP089 Tokarnia MP Wisła 13 684 

137 PLPK041 Tryńcza PK Wisła 10 829 
138 PLWI039 Trzemeszno WI Odra 14 000 

139 PLPK044 Wiązownica PK Wisła 13 866 
140 PLWI053 Wieleń WI Odra 10 200 

141 PLPK014 Wierzawice PK Wisła 14 446 
142 PLMZ110 Wiskitki MZ Wisła 10 400 

143 PLWI154 Włoszakowice WI Odra 13 428 

144 PLSW013 Włoszczowa SW Wisła 12 274 

145 PLPK164N 
Wola 
Żyrakowska  PK Wisła 10 329 

146 PLZA045 Wolin ZA Odra 10 175 

147 PLOP017 Wołczyn OP Odra 10 290 

148 PLWI061 Wyrzysk WI Odra 13 900 

149 PLPK031 Zagórz PK Wisła 13 576 
150 PLPK035 Zaleszany PK Wisła 10 908 
151 PLOP020 Zawadzkie OP Odra 10 591 

152 PLWI051 Zbąszyń WI Odra 14 000 

153 PLLO028 Zelów LO Odra 10 152 

154 PLDO040 Żarów DO Odra 13 900 

155 PLLO032 Żychlin LO Wisła  11 874 

Aglomeracje, których oczyszczalnie nie spełniaj ą wymogów z 
art. 5.2 - maj ące szanse na zmian ę rozporz ądzenia 

156 PLWI060 Bojanowo WI Odra 11 700 

157 PLMZ130N Czosnów MZ Wisła 12 500 

158 PLMZ081 Gąbin MZ Wisła 12 565 

159 PLMZ061 Glinojeck  MZ Wisła 10 083 

160 PLPM026 Kępice PM Wisła 12 600 

161 PLMZ161N Leoncin MZ Wisła 13 816 
162 PLWI084 Łobżenica WI Odra 11 482 

163 PLKP060 Łysomice KP Wisła 11 358 

164 PLLE067 Michów LE Wisła 13 747 

165 PLDO055 Olszyna DO Odra 10 200 

166 PLSL074 Pilica SL Wisła 12 112 

167 PLDO034 Polanica Zdrój DO Odra 11 000 

168 PLWI077 Poniec WI Odra 12 200 

169 PLKP071 Rogowo KP Odra 10 825 

170 PLWM031 Ruciane Nida WM Wisła 12 891 

171 PLMP133 Siepraw MP Wisła 10 600 

172 PLMZ104 Słupno MZ Wisła 14 110 
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173 PLMP079 Spytkowice MP Wisła 12 649 

174 PLMP045 Stryszów MP Wisła 12 000 

175 PLLE044 Strzyżów LE Wisła 13 250 

176 PLMP051 Szerzyny MP Wisła 12 457 

177 PLMP087 Tomice MP Wisła 10 000 

178 PLWI057 Ujście WI Odra 10 500 

179 PLPK043 
Wadowice 
Górne PK Wisła 10 481 

180 PLMP147 Wielka Wieś MP Wisła 11 200 

181 PLMZ088 Zakroczym MZ Wisła 11 667 

182 PLWM025 Zalewo WM Wisła 10 660 

183 PLLU026 Zbąszynek LU Odra 10 311 

184 PLMP092 Zembrzyce MP Wisła 10 944 
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Załącznik 3 Kwestionariusz wywiadu ankietowego 
Ankieta wywiadu  

Do oceny skutków zmiany założeń do KPOŚK oraz Rozp. MŚ z 24.07.2006  

w związku z wdrażaniem dyrektywy 91/271/EEC przy zastosowaniu art. 5.2 oraz art. 4 

1. Aglomeracja 
…………………………….. 

2. Ludność 
Aglomeracja uchwała    …..RLM 
 

3.Procent podłączonych do 
kanalizacji 
 
……………………….% Województwo 

opolskie 
 

W aglomeracji  ………………… 
RLM 
                          
………………….Mk 

Podł do kanalizacji …………… 
RLM 

4. Nazwa przedsiębiorstwa 
………………………………………………………………………… 

5. Numer telefonu 
………………………………………… 

6. Osoba ankietowana/stanowisko 
………………………………… 

7. Liczba oczyszczalni obsługujących aglomerację 
 
…………………………. 

 

DLA KAŻDEJ OCZYSZCZALNI ODDZIELNIE 

8.Nazwa /lokalizacja oczyszczalni 
 
………………………………………………………. 
9.Rok budowy 
 
………………… 

10.Rok ostatniej 
modernizac 
 
……........ 

11.Czy jest przewidywana modernizacja w najbliższych 5 
latach 
TAK              NIE  

12. 
Przepustowość 
rzeczywista m3/d 
 
………………… 

13. Przepustowość 
rzeczywista RLM 
 
……………………… 

14. Rodzaj gospodarki osadowej 
………………………………………………….. 

15. Typ procesu biologicznego 
(zaznaczyć) 
OSAD CZYNNY NISKOOBCIĄŻONY 
OSAD CZYNNY WYSOKOOBCIĄŻONY 
REAKTOR WIELOFAZOWY 
STRĄCANIE FOSFORU 
INNY……………………………………… 

15A. Czy jest wydzielona 
strefa/komora denitryfikacji 
 
…………………………. 

16. Ważność pozwolenia 
wodnoprawnego 

17. Dane jakościowe: 

Ścieki surowe 
Średnie stężenia 

BZT5 
……………….. 

ChZT 
………………… 

Zawiesina 
………………….. 

Nog 
………………
…. 

Pog 
………………. 

Ścieki 
oczyszczone 
Max stężenia 

BZT5 
………………….. 

ChZT 
……………………. 

Zawiesina 
…………………
…. 

Nog 
………………. 

Pog 
……………….. 

Ścieki 
oczyszczone 

BZT5 
………………. 

ChZT 
………………….. 

Zawiesina 
…………………
… 

Nog 
………………
…. 

Pog 
…………………. 
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Średnie stężenia 

% usuwania BZT5 
………………….. 

ChZT 
……………………
…. 

Zawiesina 
………………….. 

Nog 
………………
… 

Pog 
…………….. 

POZWOLENIE 
WODNOPRAWN
E 
wymagania 

BZT5 
…………………
… 

ChZT 
…………………… 

Zawiesina 
………………….. 

Nog 
………… 

Pog 
…………………. 

22.Czy są plany rozbudowy/przebudowy oczyszczalni dla podniesienia przepustowości lub podniesienia 
efektywności? 
 
 
23. Jeśli są plany modernizacji, jaki system oczyszczania i jaka przepustowość SA planowane? Czy są 
szacunki kosztów?  
 
 
24. Inne uwagi wynikające z rozmowy (plany wyłączenia z aglomeracji, uwarunkowania terenowe łączenia 
etc.) 
 
 

DODATKOWY FORMULARZ WYPEŁNIANY W AGLOMERACJACH 10–15 000   

25. Osadniki 
wstęp 
 
TAK          NIE 

25AJeśli tak: 

Ilość                 
szt 
 

25BJeśli tak: 

Średnica           
m 
 

25C Jeśli tak: 
Czy jest hydroliza osadu wstępnego? 

26.Reaktor biologiczny istniejący 
Rodzaj DENITRYFIKACJI (zaznaczyć): 

WSTĘPNA 
SYMULTANICZNA 
KASKADOWA 
NAPRZEMIENNA 
ALTERNATYWNA 
BRAK STREFY DENITRYFIKACJI  

27.Reaktor biologiczny istniejący 
Rodzaj DEFOSFATACJI (zaznaczyć): 

BIOLOGICZNA 
STRACANIE SYMULTANICZNE 
STRACANIE W CIAGU OSADOWYM 
 

27A.Jeśli USUWANIE BIOLOGICZNE P 
CZY DAWKUJE SIĘ ZEWNĘTRZNE C 
RODZAJ ŹRÓDŁA C  

27B. Jeśli strącanie chemiczne 
RODZAJ ŚRODKA STĄCAJĄCEGO 
PRZYBLIŻONA DAWKA 

28. Reaktor 
biologiczny 
Ilość ciągów biologii 
 

28 A.  
Poj strefy BioP                 

m3 
w jednym ciągu  

28  B. 
Poj strefy 
PDN 

m3 
w jednym 

ciągu  

28C 
Poj strefy DN 

m3 
w jednym 
ciągu 

28D. 
Poj strefy Tlen 

m3 
w jednym ciągu 

29. Osadniki 
wtórne 
Ilość 

29A. Osadniki 
wtórne 
Średnica           
m 

29.B Osadniki 
wtórne 
Głębokość       m        

30. Przeróbka osadu  
STABILIZACJA TL. 
WKF 
…………………… 

31.Czy odbierają 
od innych osad? 
TAK          NIE 

Uwagi 
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Załącznik 4 Lista podmiotów ankietowanych 
 

Ankietowane aglomeracje powyżej 10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

Lp Aglomeracja 

Dane o aglomeracji, ładunek 

 Oczyszczalnia 
RLM wg 
rozporządzenia 

RLM rzeczywiste, 
2010’ 

1 Nowy Sącz 180000 171725 Wielopole 

   
Biegonice 

2 Andrychów 45836 54371 Andrychów 

   
Inwałd 

3 Końskie 38684 38684 Końskie 

   
Kornica 

4 Tuchów Środkowa Biała 26120 20700 Tuchów 

   
Tuchów Mała1 

   
Tuchów Mała 2 

5 Choceń 14313 3893 Czerniewice 

   
Choceń 

6 Dąbrowa Górnicza 140978 140978 Centrum 

   
GOŚ 

7 Częstochowa 238462 247146 COŚ 

   
Dźbów 

8 Czersk 24106 24283 Czersk 

   
Rytel 

9 Sierakowice 26500 26440 Sierakowice 

   
Sulęczyno 

10 Muszyna 16240 16240 Muszyna 

   
Żegiestów 

   
Andrzejówka 

11 Dobra 11504 11504 Dobra 

   
Skrzydlna 

12 Niepołomice 44759 50759 Niepołomice 

   
Zabierzów Bocheński 

   
Wola Zabierz 

13 Skała 12000 9930 Skała 

   
Ojców 

14 Wręczyca 12125 12125 Wręczyca Mała 

   
Truskolasy 

15 Brzozów 12119 12119 Brzozów 

   
Grabowica 

   
Turze Pole 

16 Kędzierzyn Koźle 88967 243778 Kędzierzyn 

   
Centr Blachownia 

   
ZAKSA 

17 Szczucin 15109 13319 Wola Szczucińska 

   
Słupiec 
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Dąbrowica 

18 Krzeszowice 36000 26229 Krzeszowice 

   
Zalas 

   
Rudno 

19 Choceń 14313 3893 Czerniewice 

   
Choceń 

20 
Warta Bolesławiecka 18100 9157 

Tomaszów 
Bolesławiecki 

   
Iwiny 

21 Jerzmanowice Przeginia 11100 11554 Żary 

   
Szklary 

22 Kraków 1700000 946342 Płaszów 

   
Tyniec 

   
Kostrze 

   
Sidzina 

   
Skotniki 

   
Kujawy 

   
Bielany 

   
Wadów 

   
Kobierzyn 

23 Bukowina Tatrzańska 28000 9137 Czarna Góra 

   
Białka 

24 Czermin  13604 13604 Czermin 

   
Sadkowa Góra 

25 Kęty 50000 56412 Kety 

   
Łęki 

   
Witkowice 

26 Dobczyce(Centrum) 23321 36121 Dobczyce 

   
Stadniki 

27 Dębnica Kaszubska 10074 10233 Dębnica Kaszubska 

   
Gogolewo 

28 Rypin 29811 31138 Rypin 

   
Ostrowite 

   
Ugoszcz 

29 Tokarnia 13684 22737 Tokarnia 1 

   
Tokarnia 2 

30 Ciężkowice 10000 3900 Ciężkowice 

   
Bogoniowice 

31 Jordanów Bystra Sidzina 21183 14105 Osielec 

   
Wrzosy 
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Ankietowane aglomeracje 10 -15 tys. RLM z jedną oczyszczalnią 

 

Lp Aglomeracja 

Ładunek zanieczyszczeń w 
aglomeracjach 

RLM wg 
rozporządzenia 

RLM rzeczywiste 
2010 

1 Liszki-Piekary 15666 12860 

2 Kowary 25000 12350 

3 Tarnów Opolski 11067 10584 

4 Dziwnów 27200 9200 

5 Strumień 10933 10896 

6 Białobrzegi 10000 13047 

7 Czchów 11050 11744 

8 Piwniczna Zdrój 4200 4200 

9 Lesko 13551 13621 

10 Chybie 10600 10600 

11 Słomniki 14600 10549 

12 Brzozów 12119 12119 

13 Kalwaria Zebrzydowska 3713 3713 

14 Łobez 15957 12620 

15 Kołbaskowo 10900 9790 

16 Drezdenko 13657 14242 

17 Zaleszany 10908 11464 

18 Czempiń 13600 13600 

19 Oleśno 10215 10178 

20 Łochów 17000 14536 

21 Radomyśl Wielki 15175 13874 

22 Gorzyce 15329 13747 

23 Blachownia 11436 11436 

24 Łapanów 11500 9290 

25 Czarna Białostocka 12000 12011 

26 Wierzawice 14446 14446 

27 Przechlewo 10360 10124 

28 Gorzyce-Bełsznica 10200 10145 

29 Świątniki Górne 2400 2400 

30 Sianów 14486 12963 
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Załącznik 5 Aglomeracje 2-10 tys. RLM z więcej niż jedną 
oczyszczalnią – uzasadnienie wykluczenia 
 

Dyskutowana grupa liczy 63 aglomeracje (jedna aglomeracja została przeniesiona do grupy powyżej 

10 tys. RLM), jest w nich 131 oczyszczalni. Podstawowe parametry zestawiono w Tabela 31 

Tabela 31 Opis ilościowy aglomeracji 2-10 tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią 

 Ogółem Aglomeracje 
spełniające wymogi 
z art. 5.4 

Aglomeracje nie 
spełniające 
wymogów z art. 5.4 

Uwagi 

Ilość 63 26 34 Dla 3 
aglomeracji 
brak danych 

Ładunek w RLM wg 
rozporządzeń 

369 540 161634 188915 Jest to 0,83% 
ładunku 
ujętego w 
AKPOŚK 

Rzeczywisty ładunek w 
RLM 

365 393 157676 188656 Jest to 0,89% 
ładunku 
ujętego w 
AKPOŚK 

Liczba rzeczywistych 
mieszkańców 

335 917 146120 170736  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKPOŚK 

Potencjalne konsekwencje kosztowe mogą pojawić się zarówno w grupie 34 aglomeracji nie 

spełniających wymogów z art. 5.4 gdzie mieszka w nich ok 171 tys. osób (czyli 55% analizowanej 

populacji) jak też i w grupie 26 aglomeracji (pozostałe 45% populacji), które na 2010 spełniają 

wymogi w obecnej interpretacji. Zaostrzenie standardów emisyjnych w wyniku zmiany interpretacji 

Dyrektywy może spowodować, że obiekty, które spełniają wymogi obecnej interpretacji art. 5.4 

przestaną je spełniać w wyniku przekwalifikowania z grupy „poniżej 2000 RLM” do grupy oczyszczalni 

powyżej 2000 RLM. Teoretycznie wszyscy mieszkańcy są zatem narażeni na dodatkowe koszty. Należy 

jednak uwzględnić fakt, że aglomeracje złożone z dwóch oczyszczalni w tak małych miejscowościach 

są często tworami o charakterze sztucznym a ich uchwalenie w takiej postaci miało na celu ułatwienie 

dostępu do bezzwrotnych środków pomocowych. Najprostszą metodą będzie zatem rozcięcie tych 

aglomeracji tak aby oczyszczalnie obsługujące mniej niż 2000 RLM były poza nimi. Analiza 

oczyszczalni działających na terenie tych 63 aglomeracji wskazuje, że zaledwie w 7 przypadkach 

oczyszczalnie (dwie) działają na terenie tej samej miejscowości. W pozostałych przypadkach mamy do 

czynienia z agregatami o wysokim prawdopodobieństwie rozcięcia. W praktyce potencjalna analiza 

może dotyczyć ładunku poniżej 1 promila ładunku rzeczywistego wymienianego ogółem w KPOŚK. 

Jest to zdecydowanie poniżej błędów obliczeniowych i błędów pomiaru. 

 

Zestawienie 63 aglomeracji o wielkości <2-10) tys. RLM z więcej niż jedną oczyszczalnią znajduje się 

na kolejnych stronach. 
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1 2 3 4 5 6 

Potęgowo 2 025 2 675 2 501 2 
PLPM0940N Potęgowo 
PLPM0941N Potęgowo 

Gminy Opoczno - 
zlewnia Libiszów i 

Mroczków 2 065 3 634 3 571 PLLO090N 2 
PLLO0901N Mroczków Gościnny 
PLLO0902N Libiszów 

Daliowa 2 290 2 172 2 141 2 
PLPK01520 Daliowa 
PLPK01521N Szklary 

Inowłódz 2 333 3 720 3 260 PLLO080N 2 
PLLO0800 Spała 
PLLO0801N Zakościele 

Czeremcha 2 392 3 378 3 263 PLPL032 2 
PLPL0321 Czeremcha hydrocentrum 
PLPL0322 Czeremcha BOS 100 

Racławice 2 897 2 521 2 521 PLMR221 N 2 
PLMP2211 Janowiczki 
PLMP2212 Dziemierzyce 

Subkowy 3 000 3 969 3 969 2 
PLPM0860N Subkowy 
PLPM0861N Gorzedziej 
PLPM0862N Subkowy 

Kleszczyna 3 000 2 431 2 405 PLWI186N 2 
PLWI1860N Sławianowo 
PLWI1861N Kaczochy 

Sękowa 3 157 2 048 1 467 PLMP220N 2 
PLMP2201N Sękowa-Centrum 
PLMP2202N Wapienne 

Sośnicowice 3 465 3 465 3 315 2 
PLSL1220N Sośnicowice 
PLSL1221N Trachy 

Osina 3 601 6 439 2 838 PLZA086 2 
PLZA0860 BIOBLOK WS 400 
PLZA0861N BIOBLOK WS 400 

Sławsk 4 161 2 976 2 976 2 
PLWI1720N Sławsk Istniejąca 
PLWI1721N Sławsk Nowa 

Nowa Karczma 4 200 5 122 4 618 PLPM047 2 
PLPM0471 Rekownica 
PLPM0472 Lubań 

Ośno Lubuskie 4 243 4 587 4 291 PLLU038 2 
PLLU0380 ul. Okrzei 
PLLU0381N ul. Kolejowa 
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Świdnica 4 249 4 513 4 497 PLLU065N 2 
PLLU0651N APIS 
PLLU0650 ECOLO-CHIEF 

Jemielno 4 400 3 240 3 200 PLDO093 2 
PLDO0930 Jemielno 
PLDO0931N Luboszyce 

Dobczyce -Nowa 
Wieś 4 475 6 890 2 415 PLMP227N 2 

PLMP2271N Nowa Wieś 
PLMP2272N Rudnik 

Łopuszno 4 600 4 672 2 181 PLSW063N 2 
PLSW0630N Łopuszno 
PLSW0631N Eustachów 

Raba Wyżna-Skawa 4 700 4 461 4 361 PLMP129 2 
PLMP1290 Skawa 
PLMP1291N Skawa ( lokalna) 

Pszczółki 4 912 7 727 7 727 PLPM042 2 
PLPM0420 Pszczółki 
PLPM0421N Różyny 

Tuczno 5 180 4 608 3 801 PLZA056 2 
PLZA0561 Tuczno 
PLZA0562N Płociczno 

Bardo 5 600 5 515 5 515 PLDO097 2 
PLDO0971 Bardo 
PLDO0972 Przyłęk 

Fabianki 5 724 7 020 6 985 PLKP080 2 
PLKP0800 Szpetal Góry 
PLKP0801N Fabianki 

Wądroże Wielkie 5 800 4 100 4 100 PLDO132N 2 
PLDO1321 Mierczyce 
PLDO1322 Budziszów Wielki 

Łukowica 6 000 5 149 5 029 PLMP141 2 
PLMP1410 Łukowica 
PLMP1411N Świdnik 

Cybinka 6 088 7 047 7 047 PLLU043 2 
PLLU0431 Cybinka 
PLLU0432 Bieganów 

Łagiewniki 6 113 6 113 6 113 PLDO070 2 
PLDO0701 Łagiewniki 
PLDO0702 Sokolniki 

Udanin 6 200 5 531 5 531 PLDO139N 2 
PLDO1391N Piekary 
PLDO1392N Ujazd Dolny 

Krokowa 6 450 9 737 7 737 PLPM041 2 
PLPM0411 Krokowa 
PLPM0412 Kłanino 

Wilcza Wola 6 483 6 783 6 483 PLPK132 2 
PLPK1320 Wilcza Wola 
PLPK141 Dzikowiec 

Puszcza Mariańska 6 520 6 123 6 123 PLMZ119 2 
PLMZ1191 KOS-2 
PLMZ1192 Hydrocentrum 

Garbów 6 600 3 580 3 450 PLLE072 2 
PLLE0721 Zagrody 
PLLE0722 GARBÓW 

Leboszowice 6 778 6 915 6 815 2 
PLSL0682 OŚ Pilchowice "Piaski" 
PLSL0683N OŚ Pilchowice Szpital 

Lipnica Wielka 6 800 7 113 5 913 PLMP107 2 
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PLMP1070 Lipnica Wielka 
PLMP1071N Kiczory 

Grybów Miasto 6 975 6 380 6 327 PLMP102 2 
PLMP1021 Równie 
PLMP1022 Przedmieście 

Niemcza 7 200 5 587 5 587 PLDO138N 2 
PLDO1381N Niemcza 
PLDO1382N Przerzeczyn Zdrój 

Gnojnik 7 300 7 871 7 652 PLMP209 2 
PLMP20901 Gnojonik SBR 
PLMP20902 Lewniowa 

Raciąż 7 494 7 494 7 494 PLMZ077 2 
PLMZ0770 Raciąż 
PLMZ0771N Gralewo 

Popielów-Karłowice 7 547 8 303 8 303 2 
PLOP0311N Karłowice 
PLOP0310 Popielów 

Lipinki 7 732 7 358 7 358 PLMP158 2 
PLMP1581 WÓJTOWA 
PLMP1582 KRYG 

Skórzewo 7 800 7 405 7 405 PLWI163 2 
PLWI1630 Skórzewo 
PLWI1631N Dąbrówka 

Kiszkowo 8 000 5 157 4 657 2 
PNWI2150N Kiszkowo 
PNWI2151N Sławno 

Żelazków 8 100 6 721 3 879 2 
PLWI0741 Goliszew 
PLWI0742 Złotniki Wielkie 

Kobierzyce 8 200 8 491 8 491 PLDO100 2 
PLDO1001 Kobierzyce 
PLDO1002 Pustków Żurawski 

Pakosław 8 300 8 300 6 926 PLWI193N 2 
PLWI1930N Pakosław 
PLWI1931N Chojno 

Grodzisko Dolne 8 540 8 291 8 271 PLPK080 2 
PLPK080 Grodzisko Dolne 
PLPK081N Chodaczów 

Laskowa 8 599 8 157 7 840 PLMP059 2 
PLMP0590 Ujanowice 
PLMP0591N Laskowa 

Biskupice 8 600 9 046 9 046 PLMP099 2 
PLMP0991 Zabłocie 
PLMP0992 Bodzanów 

Łazy 8 613 8 613 8 194 PLSL059 2 
PLSL0591 Łazy Podlesie 
PLSL0590N Łazy Podlesie 

Wiśniowa 8 800 5 994 5 771 PLMP176 2 
PLMP1761 Wiśniowa 
PLMP1762 Poznachowice Dolne 

Olesno 8 800 7 889 7 889 PLMP186 2 
PLMP1861 Olesno 
PLMP1862 Podborze 

Łabowa 9 000 5 878 5 480 PLMP164 2 
PLMP1642 MACIEJOWA 
PLMP1641 KAMIANNA 

Raba Wyżna-
Rokiciny 

Podhalańskie 9 150 8 352 8 302 PLMP116 2 
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PLMP1160 Rokiciny Podhalańskie 
PLMP1161N Sieniawa 

Kozielice 3 957 2 664 2 664 PLZA106N 3 
PLZA1061N Kozielice 
PLZA1062N Czarnowo 
PLZA1063N Rokity 

Limanowa - Stara 
Wieś 4 100 4 100 3 498 PLMP156 3 

PLMP1561 Stara Wieś 
PLMP1563 Siekierczyna 
PLMP1562 Stara Wieś II 

Horyniec-Zdrój 4 978 5 956 4 956 PLPK133 3 
PLPK1330 Horyniec-Zdrój 
PLPK1331N Nowe Brusno 
PLPK1332N Werchrata 

Zabierzów-
Niegoszowice 7 000 5 995 5 795 PLMP094 3 

PLMP0940 Niegoszowice 
PLMP0941N Radwanowice 
PLMP0942N Zelków 

Krzeszowice Zalas 7 000 5 753 5 753 PLMP127 3 
PLMP1271 Zalas Zachód 
PLMP1273N Rudno 
PLMP1272 Frywałd 

Jodłownik 8 270 8 389 8 389 PLMP114 3 
PLMP1143 Jodłownik 
PLMP1141 Szczyrzyc 
PLMP1142 Słupia 

Wolbórz Pd. 9 876 9 666 6 366 PLLO040 3 
PLLO0403 Żarnowica 
PLLO0402 Psary Stare 
PLLO0403N Bronisławów 

Świerzno 2 000 4 501 4 381 PLZA097N 4 
PLZA0970N Świerzno 
PLZA0971N Stuchowo 
PLZA0972N Sulikowo 
PLZA0973N Trzebieradz 

Tarnawatka 3 704 3 704 3 680 PLLE094N 4 
PLLE0940N Tarnawatka 
PLLE0941N Pańków 
PLLE0942N Niemirówk-Kolonia 
PLLE0943N Wieprzów 

Skórzec 7 404 7 404 7 404 PLMZ140N 4 
PLMZ1401N Skórzec 
PLMZ1402N Grala Dąbrowizna 
PLMZ1403N Żelków 
PLMZ1404N Dobrzanów 

 

 


