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PROCES TWORZENIA OPŁAT ZA WODĘ DLA ODBIORCÓW 
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Wstęp

Przedmiotem opracowania jest badanie kosztów pozyskiwania 
wody wodociągowej przeznaczonej dla indywidualnych odbiorców 
polskich miast w latach dziewięćdziesiątych oraz analiza opłat pobie
ranych przez dostawców wody do mieszkań, a także wpływ tych opłat 
na wielkość zużycia wody przez odbiorców. Przez pozyskiwanie wody 
rozumie się ujmowanie i uzdatnianie wody oraz transport i dostar
czanie jej odbiorcom.

Ważność podjętego tematu tłumaczy się tym, że jednostkowe 
koszty pozyskania wody stanowią podstawę do określania przez gmi
ny opłat za wodę (na wniosek przedsiębiorstw pozyskujących wodę). 
Chociaż zużycie wody w latach 90-tych w miastach polskich ciągle 
maleje, indywidualni mieszkańcy płacą za nią coraz więcej (w cenach 
porównywalnych), a opłaty te stanowią coraz większy odsetek opłat 
mieszkaniowych.

Problemami tymi zajmowali się dotychczas różni autorzy. 
Podstawową monografię na temat taryf (opłat) za wodę i odprowa
dzanie ścieków opublikował Z.Dziembowski w 1962 roku1. W swej 
monografii autor ten zawarł ówczesne wyniki badań oraz syntezę 
wcześniejszych prac innych autorów. Problematyka ta była rozwijana 
w jego dalszych publikacjach2. Problemem zasad ustalania taryf opłat 
za wodę zajmował się też M. Roman3. Czynniki wpływające na wyso-

•I

Dziembowski Z., Problem wyboru systemu taryfowego i metody określania 
poziomu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, Instytut Gospodarki Ko
munalnej, Zeszyty Naukowe Nr 3, Warszawa 1962.

o
Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983.
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kość kosztów pozyskania wody wodociągowej badał H. Bylka3 4. Zuży
ciem wody zajmował się Z. Suligowski5.

istniejące opracowania zostały wykonane dawno i nie przysta
ją do obecnych zmienionych warunków gospodarowania zasobami 
wody. Poza tym, ze względu na trudności w pozyskiwaniu danych 
liczbowych, niektórzy autorzy opierali się na szacunkach6. Nowsze 
wyniki, dotyczące kosztów pozyskania wody z lat 90-tych, odnoszą 
się do niewielkiego obszaru: co najwyżej kilku przedsiębiorstw w wo
jewództwie. Ponadto, w poprzednich latach inne były prawno - orga
nizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wodocią
gowych. Przed 1990 r. nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem i 
użytkowaniem zasobów wodnych sprawowały organy administracji 
rządowej. Zgodnie z ustawą z 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 
zadania związane z produkcją i dostawą wody zostały przekazane 
gminom. Decydenci podejmujący decyzje o podwyżkach opłat nie 
zawsze kierują się przesłankami ekonomicznymi czy też ekologicz
nymi (ochrona zasobów wodnych). Radni nie dyskutują czy przedkła
dane w kalkulacji przewidywane koszty są technicznie i ekonomicznie 
uzasadnione, ale czy proponowana podwyżka to istotne dodatkowe 
obciążenie gospodarstw domowych, zwłaszcza w relacji do innych
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Roman M., „Taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków", [w:] Konfe
rencja "Opłaty za wodę i ścieki w gminie - polityka taryfowa", Politechnika 
Warszawska 1995.

4Bylka H., - „Przyczyny wzrostu oraz możliwości zmniejszenia kosztów do
stawy wody i odprowadzenia ścieków”, [w:] "Zaopatrzenie w wodę miast i 
wsi", materiały konferencyjne, Poznań 1994. oraz Bylka H., Artykuł wstęp
ny, Przegląd Komunalny, nr 5/1998.
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Suligowski Z., „Oszczędzanie wody"; Gaz woda i technika sanitarna, nr 
1/1997.

Szelągowski Z., Ekonomika gospodarki wodnej, Warszawa 1985.
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uciążliwych podwyżek oraz do wzrostu realnych dochodów tych go
spodarstw7.

Ce/ opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie ilościowych zależno
ści między jednostkowym kosztem pozyskiwania wody a wielkością 
produkcji, sprzedaży wody oraz taryfami opłat za wodę wodociągową 
i próba rozstrzygnięcia na tej podstawie, czy obserwowany w polskiej 
praktyce (w latach 90-tych) coroczny wzrost kosztów jednostkowych 
oraz taryf jest procesem nieuniknionym, czy też ewentualnie proces 
ten zakończy się?

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie hipote
zy, która brzmi „oszczędzanie wody wodociągowej prowadzi do ciągu 
następujących zdarzeń; wzrostu kosztów jednostkowych pozyskania 
tej wody, co skutkuje wzrostem opłat za wodę. To z kolei powoduje 
ponowne zmniejszenie zużycia wody przez konsumentów oraz impli
kuje spadek sprzedaży i produkcji wody, prowadzący do ponownego 
wzrostu kosztów jednostkowych pozyskania wody wodociągowej”.

Metoda badawcza

W celu przedstawienia konsekwencji przyjęcia tej hipotezy 
zastosowano metodę badawczą, polegającą na modelowej analizie 
procesu tworzenia ciągu corocznych wartości opłaty jednostkowej za 
wodę. Modelowa koncepcja zmian kosztów i opłat jednostkowych za 
wodę wodociągową opiera się na wyróżnieniu parametrów technicz
no - ekonomicznych układu wodociągowego, takich jak: sprzedaż 
wody, produkcja wody, wartość majątku trwałego. W koncepcji tej 
użyto następujących narzędzi ilościowej analizy procesu corocznego 
kształtowania się jednostkowych kosztów pozyskania wody oraz opłat 
za wodę: teorii ciągów rekurencyjnych a w szczególności kryteriów 
zbieżności ciągów rekurencyjnych w równaniach modelowych o 
zmiennych, będących parametrami techniczno - ekonomicznymi 
układu wodociągowego. Skonstruowane równania modelowe opisują

7Bylka H,, „Kształtowanie opłat za wodę i ścieki. Możliwości i ograniczenia” 
Przegląd Komunalny nr 3/1998.
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proces generowania wartości zmiennej „sprzedaż wody przez zakład 
wodociągowy" (yt) jako funkcji opłaty jednostkowej pobieranej za wo
dę wodociągową od odbiorców (X |), następnie zmiennej „produkcja 
wody” (p,) zależnej od sprzedaży wody, potem kosztu jednostkowego 
(żi) jako funkcji produkcji wody oraz opłaty jednostkowej w przyszłym 
okresie (xt+1) zależnej od kosztu jednostkowego pozyskania wody w 
okresie bieżącym (zt). Przyjęto, że sprzedaż wody jest ściśle wypukłą 
malejącą funkcją opłaty jednostkowej, a ponadto produkcja wody jest 
liniową rosnącą funkcją wielkości sprzedaży wody, spełniającą waru
nek zerowy. Przyjęto dalej, że koszt jednostkowy jest ściśle wypukłą 
malejącą funkcją wielkości produkcji wody.

W zależności od sposobu ustalania opłaty jednostkowej za 
wodę, krzywa będąca wykresem funkcji „opłata jednostkowa w przy
szłym okresie” (o argumencie koszt jednostkowy w okresie bieżącym) 
może mieć różny kształt. Zmienna „opłata jednostkowa” jest pozy
tywnie skorelowana ze zmienną „koszt jednostkowy". Również zakła
damy, że jest to funkcja liniowa, spełniającą warunek zerowy. Układ 
przyjętych zależności można zapisać symbolicznie:
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Yi = f(xt) (D

(f-funkcja dodatnia, ściśle wypukła, malejąca, określona na R1', róż- 
niczkowalna)

Pi = ay, (a>0) , (2)

Zt = h(p,) , (3)

(h - funkcja dodatnia, ściśle wypukła, malejąca, określona na Rf , 
różniczkowalna)

xt+i = b z t (b>0) , (4)

y - sprzedaż wody, x - opłata jednostkowa za wodę, p - pro
dukcja wody, z - koszt jednostkowy.

Niech opłata początkowa wynosi x0. Przy opłacie tej, przeli
czonej na jednostkę majątku trwałego, sprzedaż będzie wynosiła y0l
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co można odczytać z krzywej „A1'. Postępując w podany sposób 
znajdujemy produkcję, koszt jednostkowy i opłatę w przyszłym okre
sie xi (rysunek 1).

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie zależności modelowych (1)-{4) 
pomiędzy sprzedażą, produkcją, kosztem jednostkowym, 
opłatą jednostkową za wodę wodociągową. Źródło: 
opracowanie na podstawie badań własnych.
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Proces można kontynuować (por. rysunek 2). Dla t > 1, opłacie 
jednostkowej xt będzie odpowiadała sprzedaż ytl produkcja p,. koszt 
jednostkowy zt oraz opłata jednostkowa xt. Tak więc opłacie jednost
kowej xt będzie odpowiadała opłata jednostkowa xt+i.

Rysunek 2 Ciąg zdarzeń wywołanych spadkiem zużycia wody wodo
ciągowej i wzrostem opłat za wodę wodociągową 
(spowodowanych przez wzrost liczby wodomierzy) Źródło: 
opracowanie na podstawie badań własnych.

Za pomocą eliminacji z układu zależności (1) - (4) zmiennych 
sprzedaż, produkcja, koszt jednostkowy otrzymujemy związek reku-
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rencyjny, wyrażający opłatę w okresie t+1 w funkcji opłaty w okresie 
t.

Xi+i=F(xl), (5)

gdzie F(xt) = bh(af(x,)) jest funkcją ciągłą, różniczkowa Iną, ściśle 
wklęsłą, t ^{0,1,2,3...}.

Związek ten z warunkiem początkowym xt=x0 dla t=0 opisuje 
proces kształtowania opłat jednostkowych za wodę. Przy przyjętych 
założeniach o funkcji F (będących konsekwencjami założeń (1) - (4)), 
proces generowania opłat jednostkowych jest zbieżny monotonicznie 
do x*t przy czym zbieżność nastąpi „od góry” lub „od dołu”, w zależ
ności od położenia punktu początkowego x0 (por. rysunek 3).

Rysunek 3 Proces tworzenia opłat jednostkowych; schemat ideowy z 
założonym konkretnym kształtem linii F(x). Źródło; 
opracowanie na podstawie badań własnych,
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Weźmy pod uwagę pewną liczbę x0 należącą do dziedziny funkcji 
F(x), interpretowaną jako opłatę jednostkową w danym roku (ustaloną 
w oparciu o koszt jednostkowy pozyskaniawody wodociągowej). Ar
gumentom xt odpowiadają wartości funkcji F(xt). Podstawiając t=1 
otrzymujemy F(x1)=x2l następnie dla t=2 otrzymujemy F(x2)“  x3l i tak 
dalej, aż do F(x*)= x*

Ciąg Xn-i=F(xt) jest zbieżny i jego granicą jest oplata graniczna 
x*. Wyraz x, ciągu nazywamy t - tym przybliżeniem pierwiastka rów
nania x=F(x), zaś sam ciąg nazywamy ciągiem kolejnych przybliżeń. 
Ten sam charakter zbieżności ma proces kształtowania się kosztów 
jednostkowych. Zbieżność tego ciągu nie zależy od wyboru punktu 
startowego x0. Podstawiając za x0 jakąkolwiek liczbę otrzymamy inny 
ciąg opłat, również zbieżny do opłaty granicznej. Jeżeli oplata począt
kowa jest mniejsza od opłaty granicznej (na rysunku 3 taką opłatę 
ilustruje punkt x0), to ciąg opłat jest ciągiem rosnącym (jeżeli F(x) jest 
rosnąca), czyli wartości tego ciągu zwiększają się aż do wartości 
współrzędnych punktu P. Jeżeli opłata początkowa jest większa od 
opłaty granicznej (na rysunku 3 punkt x0’), to ciąg ten jest malejący i 
ograniczony z dołu np. przez odciętą punktu P.

W celu zbadania, czy ciąg wartości opłat jednostkowych i 
kosztów jednostkowych rośnie, maleje czy jest stały dokonano empi
rycznej weryfikacji równań modelowych, a przez to wyznaczono po
stać funkcji F.

Empiryczna weryfikacja modelu

Nie ma możliwości analizy danych z przedsiębiorstw z okresu 
wielu iat. Dane dotyczące kosztów ujmowania, uzdatniania i dystry
bucji wody wodociągowej oraz ilości ujmowanej, uzdatnianej i sprze
dawanej wody (dostarczanej do odbiorców) nie znajdują się w jednym 
miejscu. Wprawdzie GUS zbiera dane dotyczące kosztów przedsię
biorstw wodociągów i kanalizacji, ale są to dane obejmujące całą 
działalność przedsiębiorstwa, czyli koszty usług wodociągowych, ka
nalizacyjnych oraz usług pomocniczych, nie związanych z pozyski
waniem wody i odprowadzaniem ścieków, świadczonych odbiorcom 
indywidualnym lub na rzecz miasta. Nie można więc wydzielić danych 
dotyczących kosztów samej produkcji wody od pozostałych. Jedyną
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drogą dotarcia do tych danych jest bezpośrednie zwrócenie się do 
przedsiębiorstw. Próby pozyskania danych, przydatnych do podjętych 
badań, napotykają na liczne trudności, gdyż przedsiębiorstwa nie 
zawsze są skłonne te dane udostępnić (trudności te wskazują na sy
tuację ekonomiczną zakładów wodociągowych). Pomimo opisanych 
trudności udało się pozyskać dane z części przedsiębiorstw i zostały 
one wykorzystane w badaniach.

Dane empiryczne dotyczące opłat i sprzedaży wody zebrano z 
45 miast w Polsce, Spośród tych miast 30 podało informacje o kosz
tach jednostkowych, wielkości majątku oraz produkcji. Miasta te do
starczają ponad 710 min m3 wody rocznie, co stanowi 30% wody do
starczanej mieszkańcom Polski. Pełne dane uzyskano z iat 1994 i 
1995, częściowo z 1993 roku. Zakłady wodociągowe w tych miastach 
mają różną formę organizacyjną. Formą najczęściej spotykaną są 
przedsiębiorstwa komunalne, spółki z ograniczoną odpowiedzialno
ścią, spółki akcyjne, przedsiębiorstwa prywatne (które w ogóle nie 
chciały udostępnić danych). W większości miasta te należały do gru
py miast dużych (powyżej 200 tys. mieszkańców) oraz z grupy miast 
o liczbie ludności 100 - 200 tys., oraz 50 - 100 tys. Miasta te zaopa
trywane były w wodę powierzchniową lub podziemną. Przy doborze 
tych miast starano stę wybrać takie, które mają przewagę jednego 
rodzaju wody, Aby wyeliminować różnice w technologiach produkcji 
wody, koszty jej pozyskania przeliczone zostały na 1 m3 sprzedanej 
wody oraz na jednostkę wartości majątku trwałego.

Średnio polskie przedsiębiorstwa wodociągowe sprzedają 
24,5 miliona metrów sześciennych wody w ciągu roku. Sprzedaż wo
dy największa ze wszystkich analizowanych miast była w Warszawie. 
Dużą sprzedaż wody zanotowano także w Krakowie (80 min nrvVrok) i 
w Poznaniu (60 min m3/rok).

Pewną trudność stanowiło uzyskanie danych dotyczących 
wartości majątku trwałego. Nie wszystkie przedsiębiorstwa zgodziły 
się ją podać. Dane dotyczące długości sieci wodociągowej, zużycia 
wody w miastach, liczby ludności dostępne były w rocznikach GUS: 
"Ochrona Środowiska", „Infrastruktura komunalna". Dane te dotyczyły 
długości sieci wodociągowej, zużycia wody w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w m3.
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Warunkiem stosowalności przedstawionej metody jest, aby 
zastosowane zależności ilościowe były stacjonarne. Dostępne dane 
dotyczyły jedynie kilku lat i nie pozwalają na stwierdzenie, czy tak jest 
w długim okresie. W celu zaprezentowania działania metody, może
my jednak założyć stacjonarność zależności ilościowych i zbadać, czy 
proces kształtowania kosztów pozyskania wody i opłat za wodę jest 
procesem zbieżnym. Przyjmujemy, że dane w cenach porównywal
nych odnosimy do 1994 roku, przy czym nie rozróżniamy miejscowo
ści, z których te dane pochodzą.

Zarówno koszty jednostkowe, jak i opłaty odnosimy do jed
nostki wartości majątku trwałego, eliminując w ten sposób różnice 
między warunkami lokalnymi pozyskiwania wody w danym mieście, 
jak również innymi czynnikami, wpływającymi na kapitało chłonność 
procesów pozyskiwania wody, jak np. różnice w stosowanych techno
logiach oczyszczania wody, czy w rodzaju pozyskiwanej wody.

Dla zaprezentowania metody badania zbieżności ciągu warto
ści opłat i kosztu jednostkowego potrzebne są wzory funkcji f i h oraz 
stałe a i b. Na podstawie danych liczbowych ustalono następujące 
związki:

sprzedaż wody:

rowego, bo występuje w nim wielkość addytywna 1,884, ale można ją po
minąć, gdyż stanowi ona jedynie znikomy procent ilości pozyskanej przez 
przedsiębiorstwa wody.

(6 )

(8)

(7)

8Wprawdzie empiryczne równanie produkcji wody nie spełnia warunku ze-
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opłata jednostkowa za wodę:

xtł1= i,599*zta70 (9)

Eliminując zmienne sprzedaż, produkcja, koszt jednostkowy 
(yt) pt, zt) z równań modelowych (6) - (9) otrzymujemy związek reku- 
rencyjny:

Xi+1=3l094*x,0,498, (10)

gdzie xt+i oznacza opłatę dla okresu t+1 w funkcji opłaty w okresie t.

Przyjmując za opłatę jednostkową taką opłatę, jaka obowią
zywała w przeciętnym mieście wojewódzkim - na przykład w Lublinie - 
(opłata jednostkowa, w przeliczeniu na wartość majątku trwałego wy
nosiła w 1994 roku 4,867 zł/m3) obliczamy opłatę w następnym okre
sie. Jednocześnie w oparciu o znane postacie równań (6) - (9) obli
czamy kolejno sprzedaż wody, jej produkcję, koszt jednostkowy wy
rażony w jednostkach majątku trwałego. Z przeprowadzonych obli
czeń wynika, że w kolejnych okresach rosną opłaty jednostkowe, a 
koszt jednostkowy jest wyższy od opłaty jednostkowej (opłata jed
nostkowa jest ustalana na poziomie niższym od kosztu jednostkowe
go). W wielu zakładach usługi wodociągowe dotuje się z wpływów za 
odprowadzanie ścieków. Poza tym zakłady rozbudowują sieć wodo
ciągową, z której dochody pokrywają bieżące straty. Możliwości kon
tynuowania takich działań wyczerpią się w miarę podłączania kolej
nych mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jedyną 
możliwością obniżenia kosztów jednostkowych pozyskiwania wody, w 
przypadku braku dofinansowania ze strony gminy, jest zmniejszenie 
kosztów materiałowych oraz usług obcych. Skutkiem zmniejszenia 
tych kosztów jest obniżenie jakości pozyskiwanej wody. Stosuje się 
więc mniejsze dawki drogich środków chemicznych do oczyszczania 
wody, ogranicza się przeglądy urządzeń do pozyskiwania wody, nie 
płucze się sieci przesyłających wodę. Takie działania są wymuszone 
ze względu na działania rad gminnych, dążących do obniżenia wyso
kości proponowanych podwyżek opłat za wodę.

W trakcie przeprowadzonyh badań udowodniono, że proces 
rekurencyjny (10) z warunkiem początkowym x(=x0 dla t=0 jest zbież-
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ny do opłaty x*=9,47 zł/m3p a graficznym odpowiednikiem jest odcięta 
punktu, w którym prosta y-x przecina krzywą o równaniu y= 
=3,094x°'496 Liczba x* jest granicą ciągu (10). Opłacie tej odpowiada 
sprzedaż wody równa 20,9 min m3 w ciągu roku, a więc identyczna, 
jaką zanotowano w 1995 roku w miastach zamieszkałych przez po
nad 100 tysięcy mieszkańców - w Gorzowie lub Kaliszu (rysunek 4),

Rysunek 4 Proces tworzenia opłat jednostkowych; schemat ideowy z 
kształtem linii F, wykreślonej na podstawie równania (10). 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Wnioski

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że gospodarstwa do
mowe pod wpływem znacznej podwyżki opłat, spowodowanej wzro-
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stem kosztu jednostkowego pozyskania wody wodociągowej i insta
lacją wodomierzy początkowo zmniejszają zużycie wody. Istnieje 
pewna graniczna wartość opłaty, przy której sprzedaż wody przestaje 
się zmniejszać. Świadczy to o tym, że możliwości zmniejszenia zuży
cia wody, dzięki np. zastosowaniu wodooszczędnych urządzeń wy
czerpały się, co potwierdza przewidziane na podstawie równań empi
rycznych ustabilizowanie się poziomu zużycia wody.

Wielkość opłaty granicznej zależy od wzajemnych relacji po
między zmienną „opłata jednostkowa w przyszłym okresie” a zmienną 
„koszt jednostkowy w okresie bieżącym” (sposobu ustalania opłat za 
wodę). Im większa różnica między opłatą jednostkową za wodę a 
kosztem jednostkowym pozyskania tej wody, tym zbieżność następu
je do wyższej opłaty granicznej. Ustalenie opłaty jednostkowej na 
poziomie wyższym od kosztów jednostkowych doprowadzi do więk
szego spadku zużycia wody, niż przy opłatach równych lub mniej
szych od kosztu jednostkowego pozyskania wody. Równocześnie 
zatrzymanie spadku sprzedaży wody będzie wymagać dłuższego 
czasu.

Im niższa opłata początkowa za wodę, tym znaczniejszy bę
dzie wzrost opłat wywołany większym spadkiem sprzedaży wody, co 
potwierdza analiza równań modelowych. Mieszkańcy tych miast, 
'gdzie opłaty za wodę były niskie, narażeni są na ponoszenie znacznie 
wyższych opłat,

Spadek sprzedaży wody wcale nie jest tak korzystny dla 
mieszkańców, jak zapewniają niektóre gremia. Poglądy o korzyściach 
ze zmniejszenia zużycia wody głoszą niektóre biura i firmy, które żyją 
ze sposobów oszczędzania wody oraz firmy produkujące lub instalu
jące wodomierze. Spadek zużycia wody prowadzi do spadku jednost
kowych kosztów zmiennych, ale równocześnie przyczynia się do 
wzrostu jednostkowych kosztów stałych. Zmniejszenie zużycia wody 
o 30%, przy sięgających 90% kosztach stałych prowadzić może je
dynie do 3% zmniejszenia kosztów. Oszczędności ilościowe zużycia 
wody prowadzą do wyższych kosztów jednostkowych, a w konse
kwencji wyższych opłat za wodę.
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Zmniejszenie zużycia wody powoduje zmniejszenie ilości od
prowadzanych ścieków, a więc zmianę ich właściwości. W skrajnym 
przypadku stwarza to konieczność przebudowy oczyszczalni ścieków, 
a to z kolei prowadzi do dodatkowych kosztów i wzrostu opłat za od
prowadzanie ścieków. Jeżeli zaś nie stać nas będzie na zmianę tech
nologii oczyszczania ścieków, możemy doprowadzić do zanieczysz
czenia środowiska niedostatecznie oczyszczonymi ściekami. Tak 
więc dochodzimy do paradoksu - ekologiczne działania polegające na 
oszczędzaniu wody prowadzą do pogorszenia stanu środowiska natu
ralnego.

Proces tworzenia opłat za wodę dla odbiorców miejskich w Polsce. Próba modelu
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