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1. Badanie skłonności i możliwości do ponoszenia opłat 

za korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, 

hydroenergetyka, zarządzenie ryzykiem 

powodziowym, na przykładzie zlewni Brdy 

 

 

1.1. Krótka charakterystyka zlewni Brdy 

 
Zlewnia rzeki Brdy zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym 

Dolnej Wisły. Główny ciek - rzeka Brda jest lewobrzeżnym dopływem Wisły  

o długości 245,5 km.  Powierzchnia całej zlewni wynosi 4661,3km2. Rzeka Brda na 

dolnym odcinku o długości 14,4 km tj. od ujścia Kanału Bydgoskiego do Wisły to droga 

wodna klasy II. Brda jest elementem międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącej 

wschód i zachód Europy. Dalszym odcinkiem drogi wodnej jest Kanał Bydgoski – 

stanowiący kluczowy element drogi wodnej Wisła - Odra. Na szlaku wodnym znajdują 

się śluzy żeglugowe, porty i nabrzeża przeładunkowe oraz przystanie pasażerskie. 

Rzeka Brda jest również jednym z najciekawszych szlaków kajakowych. Jest dostępna 

dla kajakarzy na długości aż 233 km1.  

 

Pod względem administracyjnym zlewnia rzeki Brdy przedzielona jest granicą 

województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Największe ośrodki miejskie to: 

Bydgoszcz (356 177 mieszkańców), Chojnice (39 919 mieszkańców), Tuchola (13 886 

mieszkańców), Koronowo (11 025 mieszkańców), Czersk (9 802 mieszkańców), Sępólno 

Krajeńskie (9 149 mieszkańców) oraz Kamień Krajeński (2 342 mieszkańców). Istotnym 

jest fakt, iż na terenie zlewni Brdy ponad 50% osób jest zamieszkałych na obszarze 

miasta Bydgoszcz, tj. w południowej części zlewni, w ujściowym odcinku Brdy. 

 

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu to ww. tereny zurbanizowane stanowią 

zaledwie 2,4% powierzchni zlewni. W obszarze zlewni rzeki Brdy dominują głównie 

tereny leśne (we wschodniej i północnej części zlewni) oraz rolne (w części zachodniej i 

południowo – wschodniej).  

Na terenie zlewni rzeki Brdy funkcjonuje kilkanaście elektrowni wodnych. Najwięcej z 

nich zlokalizowanych jest na rzece Brdzie. Lokalizację elektrowni wodnych w zlewni 

Brdy przedstawiono poniżej na mapie. 

                                                 
1 Bydgoskie Centrum Informacji - http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl/informator/szlakzeglowny 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Bydgoski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/E70_%28mi%C4%99dzynarodowa_droga_wodna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aluza_wodna
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W zlewni rzeki Brdy istnieje zagrożenie powodzią ze strony Brdy, Wisły oraz Kanału 

Bydgoskiego. We wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, opracowanej przez IMGW PIB 

- Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu 

i zatwierdzonej w 2011r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w 

zlewni rzeki Brdy zidentyfikowano obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi2 

oraz powodzie prawdopodobne3.  

                                                 
2Obszary, na których stwierdzi się istnienie znaczącego ryzyka powodziowego lub wystąpienie znaczącego 
ryzyka jest prawdopodobne, będące wynikiem wstępnej oceny ryzyka powodziowego z art.88 b ust. 2 pkt 
5 ustawy Prawo wodne. 
3Obszary wynikające głównie ze studiów ochrony przeciwpowodziowej opracowanych przez regionalne 
zarządy gospodarki wodnej; obszary te w związku z tym, że zostały wyznaczone na podstawie 
modelowania hydraulicznego dla przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, 
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W oparciu o ww. opracowanie poniżej przedstawiono mapę obrazująca zasięg powodzi 

prawdopodobnych w zlewni Brdy. 

 
 

Poniżej przedstawiono mapę z zasięgiem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi w zlewni Brdy. 

 

                                                                                                                                                         
traktowane są jako powodzie mogące wystąpić w przyszłości, o których mowa w art. 88b ust. 2 pkt 3 
ustawy Prawo wodne oraz w art. 4.2 d) Dyrektywy Powodziowej. 
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1.2. Badania ankietowe 

 

1.2.1. Żegluga śródlądowa w obszarze zlewni Brdy  

 
Cel badań 

Głównym celem badania ankietowego była weryfikacja skłonności i możliwości do 

ponoszenia wyższych opłat za korzystanie z wód do celów żeglugi śródlądowej.  

 

Opis metody 

Badaniem ankietowym objęto przedstawicieli branży żeglugi śródlądowej działających 

na obszarze zlewni Brdy. Grupę respondentów określono w oparciu o informacje 

pochodzące z Nadzoru Wodnego Bydgoszcz RZGW w Gdańsku dot. użytkowników 

korzystających ze śródlądowych dróg wodnych z zlewni Brdy w roku 2012 – 

zidentyfikowano w ten sposób 16 użytkowników. Dodatkowo w celu zwiększenia próby, 

w badaniu uwzględniono armatorów kotwiczących statki w porcie macierzystym 

Bydgoszcz, ujęte w Skróconej Księdze Rejestru Statków Śródlądowych (stan na 

31.12.2011r.)4 – zidentyfikowano tak kolejnych 9 użytkowników. Badania postanowiono 

przeprowadzić na próbie pełnej obejmującej wszystkich 25 użytkowników. Szczegółowe 

dane o użytkownikach przedstawia załącznik nr 1.   

 

Podstawą badań był wywiad ankietowy. Ankieta zawierała dwa rodzaje pytań: pierwsza 

część ogólna, której celem jest zebranie informacji o indywidualnych cechach 

ankietowanych, w części drugiej zawarto zaś szczegółowe pytania dotyczące skłonności 

i możliwość ponoszenia wyższych opłat za korzystanie z wód do celów żeglugi 

śródlądowej. Kwestionariusz ankiety został zamieszczony w załączniku nr 2 do Raportu. 

 

Dystrybucja ankiet 

Badania zostały zrealizowane metoda pośrednią - ankieta została rozesłana do 

respondentów poprzez fax i e-mail. Respondentom, z którymi nie udało się 

skontaktować w ww. sposób, ankietę dostarczono za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

 

Stopa zwrotu 

W efekcie otrzymano 4 wypełnione ankiety. W 2-óch przypadkach użytkownicy 

odmówili wzięcia udziału w badaniu z powodu braku czasu lub danych (powód: barka w 

dzierżawie innego podmiotu). W 13-tu przypadkach przekazano wyjaśnienia 

(telefoniczne lub via e-mail), że badania ankietowe nie dotyczą adresatów z uwagi na 

prowadzenie działalności poza zlewnią Brdy lub nieponoszenie opłat z tytułu 

korzystania z dróg wodnych (powód: jednostka porusza się wyłącznie w granicach 

administracyjnych miasta Bydgoszcz). W pozostałych 6-ciu przypadkach nie ustalono 

                                                 
4 Rejestr zamieszczony jest na stronie internetowej instytucji Polskiego Rejestru Statków S.A. pod 
adresemhttp://www.prs.pl/informacje-o-statkach/wykazy/skrocona-ksiega-rejestru-statkow-
srodladowych.html 
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powodu nieudzielenia odpowiedzi z uwagi na brak możliwości kontaktu bezpośredniego 

- brak teledanych i informacji czy wytypowane podmioty nadal prowadzą działalność 

gospodarczą.  

Wobec powyższego, po urealnieniu zbiorowości badanych podmiotów do 6 

respondentów, można mówić o stopie zwrotu powyżej 65%.    

Baza ankiet stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.   

 

Analiza danych pochodząca z badania ankietowego   

Informacje o wielkości foty którą dysponują badani respondenci 

Wśród czterech firm, które odpowiedziały na ankietę, jedna z nich realizuje wyłącznie 

transport towarów, a kolejna- wyłącznie transport pasażerów. Transportem zarówno 

towarów, jak i pasażerów, zajmuje się również jedna firma. Natomiast ostatnia - czwarta 

firma wykorzystuje obiekty pływające wyłącznie do celów własnych tj. w realizacji robót 

budowlanych. Badana zbiorowość jest zatem bardzo niejednorodna. 

  

Wszystkie firmy posiadają własne obiekty pływające o specyfice adekwatnej do rodzaju 

realizowanego transportu. Natomiast jeśli chodzi strukturę wielkościową badanych firm 

to zasadniczo się ona różni. Firma zajmująca się transportem towarów dysponuje tylko 

1 barką, zaś firma realizująca transport pasażerów posiada 4 obiekty pływające, w tym: 

1 statek pasażerski, 1 pchacz i 2 holowniki. 7 obiektów pływających posiada z kolei 

firma realizująca roboty budowlane tj.: 1 holownik i pchacz, 2 promy W2 oraz 3 barki. 

Tylko firma zajmująca się transportem towarów i pasażerów posiada znacznie 

liczniejszą flotę  obiektów pływających, tj: 22 barki, 2 holowniki, 5 pchaczy, 2 pontony 

transportowe, 6 pontonów poddźwigowych oraz 1 statek pasażerski – w sumie 38 

obiektów.  

  

Razem to daje 50 obiektów; bez pontonów to są 42 obiekty. Dane te wskazują, że 

badaniami objęto przewoźników dysponujących 5% floty. W Polsce jest bowiem takich 

obiektów 8585.  

 

Informacje o indywidualnych cechach respondentów uzyskanych z pytań zawartych w 
ankiecie 
Pierwsze pytanie wymagało od respondentów podania średniej liczby kilometrów 

przepływanych po wszystkich śródlądowych drogach wodnych przez jeden obiekt 

pływający w skali roku. W tym zakresie respondenci odpowiedzieli zgodnie, że dla 

jednego obiektu pływającego jest to wielkość do 15 tys. km. Jedna z firm dodatkowo 

doprecyzowała, że chodzi tutaj o około 5 tys. km rocznie.  

 

Drugie pytanie dotyczyło podania średniej liczby kilometrów przepływanych przez 

jeden obiekt pływający w skali roku, po śródlądowej drodze wodnej w zlewni Brdy. 

                                                 
5
 TABOR HOLOWNICZY I STATKI PASAŻERSKIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W 2011 R., TABOR BARKOWY 

ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W 2011 R. w: Transport wyniki działalności w 2011. GUS, Warszawa 2012 
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Tutaj również odpowiedzi były zgodne i wszyscy respondenci wskazali na wielkość do 5 

tys. km.   

  

Poruszanie się po śródlądowych drogach wodnych jest związane z ponoszeniem opłat za 

korzystanie z dróg wodnych oraz śluz i pochylni. W związku z powyższym respondenci 

zostali zapytani w kolejnym pytaniu (nr III) o roczną wysokość kwot jaką wydają na 

jeden obiekt pływający. Trzech na czterech respondentów wskazało kwotę do 2 tys./rok, 

zaś 1 podał kwotę ponad dwa razy większą tj. ponad 4 tys.  

 

Ocena skłonności i możliwości badanej próby do ponoszenia wyższych opłat za 

korzystanie z wód 

O skłonności respondentów do ponoszenia wyższych opłat za korzystanie z wód 

śródlądowych świadczą odpowiedzi na pytania ankietowe nr IV, V, VI, VII i VIII. 

Aktualnie, korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych jest związane z ponoszeniem 

opłat. Stosowane rodzaje opłat związanych z korzystaniem z dróg wodnych oraz 

wysokość stawek wskazane są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 27 

listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze 

śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (M.P. z 2012, poz. 909). 

Rozporządzenie wskazuje niniejsze rodzaje opłat: za przewóz towarów (stawka 

jednostkowa za tonokilometr), za żeglugę pustych statków towarowych lub barek 

(stawka za tonokilometr w odniesieniu do nośności jednostek), za żeglugę statków 

pasażerskich i wycieczkowych (stawka za iloczyn miejsc i przebytej drogi wodnej), za 

holowanie i spław drewna (stawka za tonokilometr) oraz jednostkowo za śluzowanie i 

przejście przez pochylnię. Respondenci w pytaniach ankietowych zostali zapytani o 

możliwość ponoszenia wyższych stawek w odniesieniu do ww. rodzajów opłat.  

 

Jeden respondent w każdym z przedmiotowych pytań ankietowych wyraził opinię, że 

opłaty powinny zostać zmniejszone, uzasadniając to faktem, iż żadna z dróg wodnych 

nie zapewnia odpowiedniej głębokości tranzytowej do parametrów swej klasy drogi 

przez cały sezon nawigacyjny. Pozostałych trzech respondentów wyraziło opinię 

dopuszczającą wzrost opłat. W przypadku jednak kiedy profil prowadzonej działalności 

transportowej w firmie nie dotyczył danego rodzaju opłat respondent nie wskazywał 

kwot. Szczegółową analizę odpowiedzi przedstawiono poniżej.   

  

W pytaniu nr IV dot. opłat za przewóz towarów, gdzie aktualnie stawka jednostkowa za 

tonokilometr wynosi 0,56 gr, dwóch respondentów dopuszcza wzrost opłat. W tym, 

jedna firma dopuszcza wzrost opłat maksymalnie do 0,20 gr – co stanowi wzrost do 35 

% aktualnej stawki, a kolejna firma o 0,40 – 0,50 gr, tj. o ok. 80%. Firma realizująca 

roboty budowlane stwierdziła, że pytanie to jej nie dotyczy.  

  

W pytaniu nr V dot. opłat za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, gdzie 

stawka za tonokilometr w odniesieniu do nośności jednostek wynosi 0,12 gr, również 

dwóch respondentów dopuszcza wzrost opłat. Jedna z firm dopuszcza wzrost opłat 
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zaledwie do wartości 0,05 gr – co stanowi jednak ok. 40 % aktualnej stawki. Kolejna 

firma dopuszcza podwojenie aktualnej wartości stawki, dokładnie wskazując wzrost o 

0,10 - 0,15 gr. Podobnie, jak w pytaniu poprzednim firma realizująca roboty budowlane 

stwierdziła, że pytanie to jej nie dotyczy.  

 

Na pytanie nr VI dot. opłat za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, gdzie 

stawka za iloczyn miejsc i przebytej drogi wodnej wynosi aktualnie 1,70 gr, uzyskano 

tylko 1 odpowiedź dopuszczającą nieznaczny wzrost opłat - o 0,50 gr, czyli o ok. 30 % 

aktualnej stawki. Pozostałych dwóch respondentów stwierdziło, że pytanie to ich nie 

dotyczy. 

 

Podobną strukturę odpowiedzi uzyskano w pytaniu nr VII dot. opłat za holowanie i 

spław drewna (stawka za tonokilometr wynosi 0,56 gr). Tylko jeden respondent 

dopuszcza wzrost opłat o zaledwie 0,20 gr, co stanowi 35-cio procentowy wzrost. Ze 

względu na fakt, że profil prowadzonej działalności transportowej w dwóch firmach nie 

obejmuje transportu drewna nie wskazali oni kwot.   

  

W pytaniu nr VIII dot. opłat za śluzowanie i przejście przez pochylnię, gdzie aktualnie 
stawka jednostkowa za przejście przez śluzę/pochylnię wynosi +/- 15 zł, trzech 
respondentów dopuszcza wzrost opłat: dwóch z nich o wartość o 5 zł , tj. o ok. 33%, a 
jeden o 10 – 15 zł (66-100%). 
  

Informacje o koniunkturze w transporcie śródlądowym 

 

Ankieta zawierała dodatkowe pytania związane z koniunkturą w transporcie 

śródlądowym. Było to pytanie IX – „czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba zleceń 

transportowych w Państwa firmie zmieniła się?”. Uzyskane odpowiedzi „nie zmieniły 

się” świadczą na dość stabilne nastroje w tym dziale gospodarki. Z uwagi jednak na 

rosnące ceny paliw, stawki opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych śluz i 

pochylni oraz inne koszty i uwarunkowania, sytuacja w śródlądowym transporcie 

wodnym może wskazywać na niepewną przyszłość.  

  

Dodatkowo analiza odpowiedzi na pytanie nr X dotyczące stopnia wykorzystania 

środków transportu w odniesieniu do liczby zleceń wskazuje, że firmy, poza jedną, nie 

otrzymują liczby zleceń adekwatnych do swoich możliwości transportowych tj. do ilości 

posiadanych obiektów. Dwie firmy wyraziły opinię, że liczba zleceń transportowych 

pozwala na wykorzystanie mniej niż 40 % środków transportu. Jedna firma nie podała 

konkretnej wartości, uzasadniając, że jest to zależne od stanu wód na poszczególnych 

drogach wodnych. Tylko jeden respondent podał, że liczba zleceń transportowych 

pozwala na pełne, a dokładnie w 80-ciu – 100-u procentach, wykorzystanie środków 

transportu.  
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Podsumowanie wyników badań ankietowych 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w zlewni rzeki Brdy na próbie badawczej 

liczącej ostatecznie 4 respondentów. Uwzględniając fakt, iż cała próba badawcza 

wyniosła 6-ciu użytkowników, można mówić o ponad 65-cio procentowej stopie zwrotu. 

Zdecydowana większość użytkowników zidentyfikowanych na etapie doboru 

respondentów nie kwalifikowała się do badania, że względu na prowadzoną działalność 

poza zlewnią Brdy.   

  

Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że zbiorowość badanych podmiotów różniła 

się pod względem zarówno profilu prowadzonej działalności transportowej, jak i 

struktury wielkościowej. Poszczególne firmy realizują transport towarów i/lub 

pasażerów oraz wykorzystują obiekty pływające w realizacji robót budowlanych. Wśród 

firm, które wzięły udział w badaniu, ilość posiadanych obiektów pływających wahała się 

od 1 do 38 sztuk.  

  

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z pytań dot. opłat związanych z korzystaniem z 

dróg wodnych, stwierdza się, że większość respondentów prezentuje stanowisko 

dopuszczające wzrost opłat z tego tytułu. Pomimo jednak, że respondenci dopuszczają 

wzrost poszczególnych opłat w granicach 30 - 80 %, a nawet 100%, stawki takie nie 

wygenerują znaczących przychodów umożliwiających poprawę stanu śródlądowych 

dróg wodnych i ich infrastruktury. Tylko jeden respondent był przeciwny zwiększeniu 

opłat, a wręcz opowiedział się za ich zmniejszeniem.  

W pytaniach o aktualną koniunkturę transportu śródlądowego, respondenci 

odpowiedzieli, że w ostatnich 12 miesiącach nie zmieniła się ilość zleceń 

transportowych. Z jednej strony wskazuje to na dość stałe warunki w branży. Jednakże 

uwzględniając rosnące ceny paliw oraz dodatkowych opłat, a także stan śródlądowych 

dróg wodnych, przyszłość tej  gałęzi gospodarki nie  rysuje się  najlepiej. Należy 

podkreślić, że tak mała próba oraz zdefiniowany w warunkach umowy obszar badań - 

nie jest reprezentatywny dla żeglugi śródlądowej w Polsce. Poparciem tego stwierdzenia 

są wstępne dane statystyczne dotyczące żeglugi za 2012 r opublikowane przez GUS6. 

Wybrane informacje nt. koniunktury żeglugi śródlądowej zestawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki pracy przewozowej dla żeglugi śródlądowej w Polsce 

Śródlądowy transport wodny Jednostka 2011 2012 2011 = 100% 

Przewóz ładunków tys. t 5093 4579 89,9% 

Przewóz ładunków mln tkm 909 815 89,7% 

Przewóz pasażerów tys. osób 1519 1006 66,2% 

Przewóz pasażerów 
mln 
pasażerokilometrów 24 14 58,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przewozy ładunków i pasażerów w 2012 r. 
Informacje bieżące. Wyniki wstępne. GUS, Warszawa, 2013 

                                                 
6 Przewozy ładunków i pasażerów w 2012 r. Informacje bieżące. Wyniki wstępne. GUS, Warszawa, 2013 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/TR_Przewozy_ladunkow_i_pasazerow_w_2012.pdf 
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Dane dla całego kraju świadczą o mocnym regresie żeglugi. W tym kontekście deklaracje 

badanej zbiorowości o względnie stabilnym rynku - zdecydowanie odbiegają od 

wartości uśrednionych dla całej branży.  
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1.2.2. Hydroenergetyka w obszarze zlewni Brdy 

 
Cel badań 

Głównym celem badania ankietowego była weryfikacja skłonności i możliwości do 

ponoszenia opłat za korzystanie z wód do celów hydroenergetyki.  

 

Opis metody 

Badaniem ankietowym objęto grupę użytkowników elektrowni wodnych 

zlokalizowanych w zlewni Brdy, dla której wprowadzenie opłat za korzystanie z wód do 

celów energetyki wodnej będzie mieć największy wpływ. 

 

W wyniku analizy dostępnych materiałów dot. małych elektrowni wodnych położonych 

na terenie RZGW w Gdańsku (tj. baza pozwoleń wodnoprawnych, w-w shape – budowle 

poprzeczne), w zlewni Brdy zidentyfikowano 10 użytkowników 14-tu elektrowni 

wodnych. Z oczywistych względów w badaniu ankietowym nie uwzględniono jednak 

administratora elektrowni wodnej Mylof, którym jest RZGW Gdańsk – Zleceniodawca 

niniejszej pracy. Mając na względzie cel badań, a mianowicie dostarczenie 

Zamawiającemu informacji o skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za 

korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez branżę hydroenergetyczną w 

zlewni Brdy, bezcelowe było uwzględnienie stanowiska RZGW, który jako Zamawiający 

zna je osobiście. Ponadto, wynik badania byłby zniekształcony poprzez uczestnictwo w 

badaniu jednostki administracji rządowej, która może wywierać oddziaływanie w 

przedmiotowych sprawach na pracowników własnego resortu. 

Zatem do badania wytypowano 9 użytkowników.  Szczegółowe dane o użytkownikach 

zawiera załącznik nr 4. 

  

Podstawą badań był kwestionariusz ankiety. Ankieta została podzielona na dwie części: 

pierwsza część to tzw. metryczka, której celem było uzyskanie informacji o 

indywidualnych cechach respondenta, w części drugiej zawarto pytania badające 

skłonność i możliwość do ponoszenia opłat za korzystanie z wód do celów 

hydroenergetyki.  Kwestionariusz ankiety został zamieszczony w załączniku nr 5 do 

Raportu. 

  

Dystrybucja ankiet 

Mając na względzie fakt, iż badanie dotyczyło niewielkiej zbiorowości, konieczne było 

podjęcie działań mających na celu uzyskanie jak największej stopy zwrotu. W związku z 

powyższym na etapie poprzedzającym rozpowszechnianie ankiet wykonano połączenia 

telefoniczne do respondentów informujące o planowanym badaniu. Działanie to 

pozwoliło jednocześnie na identyfikację osób odpowiedzialnych za wypełnienie ankiet. 

Następnie ankiety zostały rozesłane via e-mail lub faxem do osób uprzednio 

zidentyfikowanych. Respondentom, z którymi  nie udało się skontaktować w ww. sposób 
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z powodu nieznanych lub nieaktualnych teledanych, ankietę przesyłano pocztą 

tradycyjną.   

 

Stopa zwrotu 

W efekcie otrzymano jedną wypełnioną ankietę oraz zwrot przesyłki z powodu 

nieznanego adresata. Po upływie terminu odsyłania ankiet, ponownie kontaktowano się 

z respondentami w celu pozyskania ankiet lub ustalenia motywu nieudzielenia 

odpowiedzi. Działania te nie przyniosły jednak spodziewanego efektu. Mianowicie, 

otrzymano tylko jedną „pustą” ankietę z obszernym uzasadnieniem niewprowadzania 

opłat za korzystanie z wód do celów energetyki wodnej, w drugim przypadku, via e-mail, 

otrzymano stanowisko respondenta wyrażające sprzeciw wprowadzania kolejnych 

opłat z tytułu energetycznego wykorzystania wody. Zarówno otrzymane ankiety, jaki i 

korespondencję załączono do Raportu, jako załącznik nr 6.  

 

W pozostałych przypadkach, respondenci w trakcie rozmów telefonicznych wrażali 

swoją niechęć do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, wyjaśniając iż są przeciwko 

wprowadzaniu jakichkolwiek opłat. Niechęć wypełnienia ankiety wynikała również z 

obaw respondentów, że wyniki badania zostaną „niekorzystnie” wykorzystane, w 

szerszych dyskusjach, które aktualnie są prowadzone na szczeblu Ministerstwa 

Środowiska w sprawie wprowadzenia opłat za wodę dla MEW.  

 

Jak dużym poruszeniem w środowisku hydroenergetyki okazały się prowadzone 

badania ankietowe, świadczy fakt zaangażowania się w sprawę Towarzystwa Rozwoju 

Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) - organizacji skupiającej właścicieli małych 

elektrowni wodnych. Mianowicie, TRMEW pismem z dn. 09.05.2013r. zwrócił się z 

prośbą o przedłużenie terminu odsyłania ankiet do 16.05.2013r., uzasadniając, że 

pozwoli to na osiągnięcie lepszej stopy zwrotu. Przedmiotowe pismo zostało dołączone 

do Raportu jako załącznik nr 7.  Pomimo uzyskania zgody  - nie otrzymano dodatkowych 

ankiet. Ponadto w trakcie rozmów telefonicznych przedstawiciel TRMEW przekazał, że 

w związku z ankietyzacją, która porusza bardzo istotny dla nich temat, organizacja 

przekaże oficjalne stanowisko w tej sprawie.  Ostatecznie nie otrzymano żadnych 

wyjaśnień.  

 

Wyniki 

Przeprowadzone badania wskazują na jednoznaczny opór branży na badanym obszarze 

i próbę storpedowania jakichkolwiek zmian skutkujących zwiększeniem obciążeń. Na 

podstawie  informacji uzyskanych w trakcie badania, stwierdza się, że niechęć do 

wzięcia udziału w badaniu wynikała ze sprzeciwu wobec wprowadzenia opłat. 

Przykładem potwierdzającym sprzeciw i obawy przekazywane telefonicznie może być 

m.in. tekst interpelacji nr 65377 poseł Iwony Kozłowskiej do ministra środowiska w 

sprawie wprowadzenia opłat za pobór wód do celów energetycznych, gdzie 

                                                 
7http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=30DDCCA8 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=30DDCCA8
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zakwestionowała ona działania na rzecz wprowadzenia opłat. Wypowiedzi w podobnym 

brzmieniu można również odnaleźć na stronach internetowych Ministerstwa 

Środowiska8 w kontekście konsultacji społecznych projektu założeń projektu ustawy – 

Prawo wodne.   

 

Zaprezentowana postawa właścicieli elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie 

zlewni Brdy   uprościła badania dotyczące skłonności do ponoszenia opłat za 

korzystanie z wód do celów energetycznych. Jednoznaczny wynik wskazuje na zerową 

skłonność do ponoszenia takich opłat. Nie zmienia to jednak faktu, iż prace legislacyjne 

nad projektem ustawy – Prawo wodne w zakresie wprowadzenia opłat z tego tytułu 

nadal będą prowadzone. Oszacowanie możliwych do wyegzekwowania opłat za 

korzystanie z wody do celów hydroenergetycznych jest w chwili obecnej dość trudne. 

Nie wynika to tylko z oporu branży do ujawniania danych finansowych (np. 

rentowności) co przede wszystkim z niestabilności finansowej producentów energii w 

kontekście zmieniających się projektów o OZE i Ustawy wprowadzającej. Wspomniana 

zmienność dotyczy przynajmniej trzech elementów: 

1) Poziomu wsparcia hydroelektrowni mierzonego tzw. „współczynnikiem 

zielonych certyfikatów” oznaczającego krotność ilości przyznawanych 

świadectw.  

W obecnym stanie prawnym nie ma współczynników co oznacza, że za 

wyprodukowania 1 MWh energii producent otrzymuje zielony certyfikat 

opiewający na 1 MWh. W nowych projektach przewiduje się, że elektrownie 

wodne będą korzystać ze współczynnika od 1,6 do 2,3 w zależności od mocy  

i roku oddania instalacji do użytku. Takie rozwiązanie mocno poprawi 

opłacalność produkcji i zwiększy możliwość wyegzekwowania opłat za wodę. 

2) Planuje się wprowadzenie gwarancji ceny minimalnej zielonego certyfikatu 

wiążąc tą cenę z ułamkiem (75%) wartości tzw. opłaty zastępczej. Taki 

mechanizm stabilizuje przyszłe przychody operatorów hydroelektrowni i 

również poprawia możliwość wyegzekwowania opłat za wodę. 

3) Czas wejścia w życie opisanych zmian jest mocno niedookreślony. Mocny 

nacisk Komisji Europejskiej na RP, w tym nakładane kary za opóźnienia w 

implementacji dyrektyw - spowodował dość kuriozalne wydłużenie procesu 

legislacyjnego.  

Z projektów trzech ustaw wydzielono najpilniejsze elementy i utworzono tzw. 

„mały trójpak” do uchwalenia w pierwszej kolejności. Opisane zmiany istotne 

dla hydroenergetyki nie mieszczą się jednak w małym trójpaku, pozostają w 

części określanej „dużym trójpakiem”, który będzie procedowany w drugiej 

kolejności. Optymistyczny termin to początek 2014r. 

 

Opisana sytuacja a raczej zmienność uwarunkowań stawia pod znakiem zapytania 

sensowność jakichkolwiek badań ankietowych, gdzie poszczególni operatorzy MEW 

                                                 
8http://www.mos.gov.pl/kategoria/4853_konsultacje_spoleczne/ 
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mieliby na własną rękę interpretować proponowane (i wciąż niestabilne) zmiany. 

Można pokusić się jednak o stwierdzenie, że zwielokrotnienie przychodów ze sprzedaży 

zielonych certyfikatów umożliwi egzekucję opłat za wodę. Biorąc pod uwagę, że obecnie 

(pomijając czasowe wahania cen zielonych certyfikatów) ponad 50% przychodu9 jest 

realizowane ze sprzedaży świadectw – to przyznawanie ich w ilości większej 

(wspomniane współczynniki 1,6-2,3) w sposób zdecydowany poprawi przychody 

branży. 

 

                                                 
9
 Notowania cen zielonych certyfikatów: obrót sesyjny i pozasesyjny są dostępne na stronie Towarowej 

Giełdy Energii – indeks: OZEX_A_POLPX; http://www.tge.pl/pl/437/nowe-indeksy-dla-zielonych-
certyfikatow. Cena zakupu samej energii z OZE jest gwarantowana przy czym zakup ten odbywa się po 
średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku 
kalendarzowym, którą to cenę ustala Prezes Urzędu Regulacji. Cena na rok 2013 (jak i na poprzednie lata) 
jest dostępna: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/497/5180/Informacja_nr_82013.html 

http://www.tge.pl/pl/437/nowe-indeksy-dla-zielonych-certyfikatow
http://www.tge.pl/pl/437/nowe-indeksy-dla-zielonych-certyfikatow


„Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły” 

 

 

19 

 

1.2.3. Zarządzanie ryzykiem powodziowym w obszarze zlewni Brdy  
 

Cel badań 

Głównym celem badania ankietowego było sprawdzenie skłonności i możliwości 

użytkowników do ponoszenia opłat za korzystanie z wód z tytułu zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Poprzez ankietę zbadano również stopień akceptacji opinii społecznej w 

zakresie sposobu naliczania opłat. Uzyskane wyniki pokazały poziom zadowolenia 

społecznego dla proponowanych rozwiązań w zakresie wprowadzenia polityki opłat za 

korzystanie z wód w elemencie dot. zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 

Należy jednak pamiętać, iż badanie ankietowe zostało przeprowadzone na niewielkim 

obszarze w stosunku do obszaru Polski, więc dalsze wnioskowanie o populacji ogólnej 

nie może być uprawnione.   

 

Opis metody 

Badaniem ankietowym zostały objęte osoby związane z obszarem zlewni Brdy. Łączna 

liczba przebadanych osób wyniosła 500.  

Podstawą badań był kwestionariusz ankiety, który był rozprowadzany w drodze 

kontaktów bezpośrednich. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród administracji 

samorządowej reprezentowanej przez urzędy miast i gmin, do której obowiązków 

należy zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności poprzez przeciwdziałanie 

nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym działaniem sił natury np. powódź. 

Ponadto w badaniu wzięli udział również wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania 

ryzykiem tj. społeczeństwo z obszaru zlewni Brdy. Podobnie, jak w przypadku badań 

skierowanych do branży hydroenergetycznej, tak i tutaj z oczywistych względów, 

badaniem ankietowym nie objęto RZGW Gdańsk – Zleceniodawcy niniejszej pracy. 

Bezprzedmiotowe było uwzględnienie stanowiska RZGW w sprawie, gdyż celem badań 

było sprawdzenie zadowolenia społecznego dla proponowanych rozwiązań w zakresie 

wprowadzenia polityki opłat za korzystanie z wód w elemencie dot. zarządzania 

ryzykiem powodziowym.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące struktury badanej próby zostały przedstawione 

poniżej. 

 

Kwestionariusz ankiety, jak również baza danych z uzyskanymi odpowiedziami zostały 

zamieszczone w załącznikach 8 i 9 do Raportu.   

 

Analiza danych pochodząca z badania ankietowego   

Informacje o indywidualnych cechach respondentów uzyskanych z metryczki 
Z uzyskanych danych wynika, że ponad połowę ankietowanych tj. 63%, stanowiły 

kobiety, a pozostałe 37 % - mężczyźni. Znaczną przewagę kobiet  biorących udział w 
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badaniu, można powiązać z faktem dominacji etatów „żeńskich” w urzędach gmin. 

Rozkład płci respondentów na podstawie udzielonych odpowiedzi przedstawia poniższy 

wykres. 

 

kobieta
63%

mężczyzna
37%

Płed respondentów

 
 

Wiek respondentów był dość zróżnicowany. Najliczniej reprezentowana była grupa 

wiekowa 26-35 lat (34%), z kolei najmniej liczni okazali się respondenci powyżej 68 lat 

stanowiąc 1% ankietowanych. Szczegółowy rozkład wieku respondentów 

przedstawiono na poniższym wykresie. Wśród wszystkich ankietowanych 19 osób nie 

wskazało wieku, co stanowi blisko 4% wszystkich respondentów. 

 

do 25 lat
15%

26-35 lat
34%

36-45 lat
22%

46-55 lat
19%

56-67 lat
9%68 lat i 

więcej
1%

Wiek respondentów

 
 

Większość ankietowanych to osoby z wyższym wykształceniem – 297 respondentów, co 

stanowi 62%. Tytuł licencjata posiadają 32 osoby (7%), a ukończoną szkołę średnią 

zadeklarowało 130 respondentów (27%). Pozostali mają wykształcenie zawodowe (17 

osób stanowiące 3%) i podstawowe (4 osoby stanowiące 1%).  Wysoki odsetek osób z 

wyższym wykształceniem wynika z faktu, że w badaniu ankietowym wzięły udział osoby 

zatrudnione w administracji publicznej, gdzie ww. wykształcenie jest obligatoryjne.  
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podstawowe
1%

zawodowe
3%

średnie
27%

licencjat
7%

wyższe
62%

Wykształcenie respondentów

 
 

Jak wynika z diagramu poniżej, zdecydowana większość respondentów zatrudnionych 

było w instytucjach samorządowych – 230 osób (50%). Dość liczną grupą był sektor 

innych usług i handlu (58 respondentów – 13%) oraz świat nauki i edukacji (51 osób – 

11%). Blisko 5% respondentów (22 osoby) pracuje w przemyśle, ok. 4% respondentów 

(18 osób) zatrudnionych jest w usługach wodnych i 12 osób (2%) pracuje w 

instytucjach rządowych. Pozostali ankietowani są związani z rolnictwem (7 osób) i 

leśnictwem (6 osób)  -  w sumie 2%  respondentów. Respondenci, którzy wskazali 

branżę „inna” – 56 ankiet (12%) wskazali na: informatykę, służbę zdrowia, 

sądownictwo, budownictwo, transport i usługi komunalne. Ponadto, 9 osób wskazało po 

dwa sektory: edukacja/nauka i inne usługi/handel, instytucje rządowe i 

przemysł/rolnictwo, instytucje samorządowe i rolnictwo/budownictwo/usługi 

wodne/inne usługi/handel. W badanej próbie 31 respondentów nie wskazało żadnej 

branży. 
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instytucje rządowe
3%

instytucje samorządowe

50%

przemysł (w tym

energetyka wodna)
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rolnictwo
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leśnictwo
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4%
inne usługi/handel

13%

edukacja/nauka
11%

inna
12%

Branża 

 
 
Informacje o indywidualnych cechach respondentów uzyskanych z pytań zawartych w 
ankiecie 
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło określenia przez respondenta, czy zamieszkuje 

teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi. Należy tutaj zaznaczyć, że termin „teren 

narażony na niebezpieczeństwo powodzi” został wyjaśniony w słowniczku ankiety.  

Analiza odpowiedzi na to pytanie pokazuje, że 88% respondentów nie mieszka na takim 

obszarze. Tylko 8% respondentów wskazało odpowiedź „tak”,z kolei 4% ankietowanych 

nie jest pewna czy taki teren zamieszkuje. 

 

tak
8%

nie
88%

nie wiem
4%

Czy mieszka Pani/Pan w obszarze narażonym na 
niebezpieczeostwo powodzi?

 
 

W kolejnym pytaniu (nr II) sprawdzano czy respondenci prowadzą działalność 

gospodarczą na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.  

Wyniki pokazują, iż zdecydowana większość, bo aż 98% ankietowanych nie prowadzi 

działalności gospodarczej na ww. terenie. Działalność w przedmiotowym obszarze 
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prowadzi tylko 4 respondentów, 2 osoby prowadzą działalność gospodarczą częściowo 

na wskazanym obszarze, z kolei 6 respondentów nie jest pewna czy prowadzona przez 

nich działalność znajduje się na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

tak
1%

częściowo
0%

nie 
98%

nie wiem
1%

Czy prowadzi Pani/Pan działalnośd gospodarczą w 
obszarze narażonym na niebezpieczeostwo 

powodzi? 

 
 

Pytanie nr III ankiety kierowane było do respondentów, którzy na jedno z wyżej 

omówionych dwóch pytań odpowiedzieli: „tak”, „nie wiem” lub „częściowo”. Odpowiedzi 

uzyskano w 40 przypadkach: 12 respondentów posiada ubezpieczenie nieruchomości 

i/lub działalności gospodarczej od powodzi, 2 osoby posiadały takie ubezpieczenie, 

natomiast 26 nie ma i nigdy nie posiadało ubezpieczenia. 

 

mam
30%

miałem
5%

nie mam i nie 
miałem

65%

Czy posiada Pani/Pan ubezpieczenie 
nieruchomości i/lub działalności od powodzi? 

 
 

Jedno z pytań (nr IV) odnosiło się do poniesionych szkód w wyniku wystąpienia 

powodzi. Zdecydowana większość respondentów, tj. ponad 97% odpowiedziała, że nie 

poniosła żadnej szkody z tego tytułu. Tylko 1 respondent stwierdził, że ponosi szkody w 

wyniku regularnego zalewania piwnicy po opadach. 4 osoby odpowiedziały, że pytanie 

to ich nie dotyczy, a 8 osób nie wskazało żadnej odpowiedzi.  
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W kolejnym pytaniu (nr V) dotyczącym otrzymania rekompensat z tytułu szkód 

poniesionych w czasie powodzi,  wszyscy respondenci zgodnie oświadczyli, że pytanie to 

ich nie dotyczy, gdyż w ostatnich latach nie ponieśli takich szkód.  

 

Ocena skłonności i możliwości badanej próby do ponoszenia opłat za korzystanie z wód  
Ankietowani pytani byli o swój stosunek do wprowadzenia opłat na cele zmniejszenia 

zagrożenia powodzią. Na pytanie nr VI - kto powinien ponosić opłaty na cele 

zmniejszenia zagrożenia powodzią, tylko 25% respondentów stwierdziło, że całe 

społeczeństwo powinno solidarnie ponosić takie koszty. Jednak największy odsetek 

badanych tj. 35% opowiedział się za nie wprowadzaniem takich opłat. Ponadto dość 

duża grupa ankietowanych (28%) uznała, że opłaty powinny ponosić wyłącznie osoby 

zamieszkujące, jaki i planujące osiedlenie oraz prowadzące, jak i planujące rozpoczęcie 

działalności w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Niewielka grupa 

respondentów uznała, że opłaty te powinny ponieść osoby już zamieszkujące lub 

prowadzące działalność (7%), a 5% ankietowanych, że tylko osoby planujące osiedlenie 

lub rozpoczęcie działalności. Spośród uzyskanych odpowiedzi, 3 respondentów 

wskazało, że opłaty częściowo powinien ponosić ogół społeczeństwa, a częściowo osoby 

już zamieszkujące/prowadzące działalność lub zarówno osoby zamieszkałe i planujące 

osiedlenie, jak i prowadzące i planujące prowadzenie działalności na terenie narażonym.  

Ciekawego materiału analitycznego dostarczają komentarze uzasadniające odpowiedzi 

nt. braku opłat za korzystanie z wód. Najwięcej badanych stwierdziło, że to Państwo 

powinno zapewnić bezpieczeństwo powodziowe przekazując odpowiednią kwotę z 

podatków na ten cel (86 osób). Spora grupa respondentów wskazała na ulepszenie 

prawa, tak aby niedopuszczalne było wydawanie zgody na osiedlanie się na terenach 

zagrożonych powodzią (14). Pozostałe uzasadnienia: 

 lepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie, w tym również obowiązkowe dla osób 

zamieszkujących teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi(6 osób),  

 wszelkie zabezpieczenia przed powodzią powinny gwarantować miasta i gminy z 

własnych środków (5 osób),  

 obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie wałów przeciwpowodziowych 

należy do zadań zarządcy wód/rzgw (4 osoby),  

 opłaty w Polsce powinny być ograniczone, gdyż są zbyt wysokim obciążeniem dla 

mieszkańców (5 osób),  

 środki na ten cel powinny pochodzić z płaconego podatku od nieruchomości (1 

osoba),  

 możliwe odliczenie 1% podatku (1 osoba)  

 pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej (1 osoba). 
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25%

7%

5%

28%

35%

Kto powinien Pani/Pana zdaniem ponosid  opłaty 
na cele zmniejszenia zagrożenia powodzią:

Ogół społeczeostwa, solidarnie

Osoby już zamieszkujące lub prowadzące działalnośd w obszarze narażonym na 
niebezpieczeostwo powodzi
Tylko osoby „nowe” tzn. planujące osiedlenie lub rozpoczęcie działalności działalnośd w 
obszarze narażonym na niebezpieczeostwo powodzi
Zarówno osoby zamieszkujące i planujące osiedlenie oraz prowadzące działalnośd i 
planujące rozpoczęcie działalności w obszarze narażonym na niebezpieczeostwo powodzi
Nie powinno byd opłat

 
 

Ankietowani byli również pytani o sposób w jaki opłaty na cele zmniejszenia zagrożenia 

powodzią powinny być wprowadzone (pytanie nr VII). Na to pytanie odpowiedzieli 

respondenci, którzy we wcześniejszym pytaniu dopuścili możliwość wprowadzenia 

nowych opłat (380 osób):  

  40% respondentów uważa, że powinno się wprowadzić opłaty za osiedlanie się 

lub prowadzenie działalności w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.  

 21% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem stałego podatku 

powodziowego mającego na celu tworzenie zabezpieczeń przed powodzią lub 

likwidowanie skutków powodzi .  

 około 20% respondentów jest za wprowadzeniem okresowego podatku 

powodziowego po wystąpieniu powodzi w celu zlikwidowania szkód.  

 19% respondentów wskazało inne działania wśród, których wyróżniono: 

utrzymanie w odpowiednim stanie wałów przeciwpowodziowych, budowę i 

konserwację zbiorników retencyjnych, regulację rzek.  
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40%

21%

20%

19%

Nowe opłaty na cele zmniejszenia zagrożenia 
powodzią, powinna Pani/Pana zdaniem 

dotyczyd: 

Wprowadzeniu opłat za osiedlanie się lub prowadzenie działalności w obszarach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią

Wprowadzeniu podatku powodziowego mającego na celu tworzenie zabezpieczeo przed 
powodzią lub likwidowanie skutków powodzi

Wprowadzeniu okresowego podatku powodziowego, po wystąpieniu powodzi w celu 
zlikwidowania szkód

Innych działao

 
 

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu naliczania wysokości opłat (pytanie nr VIII). 41% 

respondentów jest zdania, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana dla różnych 

gmin w zależności od położenia względem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi. Drugą, co do wielkości grupę (20%) stanowili respondenci, którzy uważają, że 

opłaty powinny być naliczane do kosztów związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

Ponadto: 

 15% respondentów opowiedziało się za opłatami naliczanymi od m2 

budynków/ha użytków,  

 14% - za opłatami naliczanymi proporcjonalnie do dochodu gospodarstwa 

domowego  

 10% - za  opłatami naliczanymi proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących 

teren narażony na ryzyko powodzi.  
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na niebezpieczeostwo powodzi

 
 

Ankieta badała poziom akceptacji mieszkańców dla potencjalnego wzrostu rocznego 

podatku przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego kraju (pytanie nr 

IX). Tym samym ankietowani mieli możliwość określenia swojej skłonności do 

ponoszenia opłat za korzystanie z wód w zakresie elementu zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Wyniki przedstawiają się następująco:  

 

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 70,4% nie zgadza się i nie akceptuje 

żadnych dodatkowych opłat. Spośród grupy pozostałych badanych największy udział 

(14%) stanowią osoby skłonne rocznie przeznaczyć na ten cel zaledwie 10 zł. 7% 

respondentów jest w stanie rocznie płacić 50 zł, kolejne 7 % - 100 zł. Roczną opłatę w 

wysokości 300 zł dopuszcza tylko 0,6 % badanej populacji, a 500 zł  - 0,8 % 

ankietowanych. Zaledwie 0,2 % badanej populacji wskazała kwotę w wysokości 1000 zł. 

 

Wykres 1. Kwota podatku a odsetek populacji akceptującej proponowaną stawkę  
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W kolejnym kroku opracowano wykres prawdopodobieństwa akceptacji stawki podatku 

i określono funkcję takiego prawdopodobieństwa.  

 

Wykres 2. Prawdopodobieństwo akceptacji stawki podatku przeznaczonego na 

poprawę bezpieczeństwa powodziowego 

 
 

Średnia płatność obliczona na podstawie wyestymowanej funkcji z uwzględnieniem 

70% odsetka respondentów protestujących wynosi 14,1 zł/os/rocznie. 

 

Ciekawie prezentują się również komentarze na temat celowości pobierania opłat za 

korzystanie z wód. Mianowicie, 35 % respondentów, z grupy nie akceptującej 

jakiejkolwiek opłaty argumentowało, że płacą już wystarczająco wysokie podatki;25% 

ankietowanych nie wierzy, aby ten podatek faktyczne był przeznaczony na ograniczenie 

ryzyka powodzi. Z kolei 22% respondentów jest zdania, że lepszym rozwiązaniem jest 

ubezpieczenie się od skutków powodzi. Część ankietowanych (14%) uznała, że skoro nie 

mieszka na obszarze narażonym na ryzyko powodzi to opłaty nie powinny ich dotyczyć, 

więc płacić powinni mieszkający na takim obszarze. Pozostali respondenci biorący 

udział w badaniu stwierdzili, że wprowadzenie dodatkowych opłat nie przyczyni się do 

zmniejszenia zagrożenia powodzią. 
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22%

35% 25%

4%

14%

Nie zgadzam się na ponoszenie opłat, gdyż:

lepiej się ubezpieczyd

płacę wystarczająco dużo podatków

nie wierze aby ten podatek faktycznie został przeznaczony na ograniczenie ryzyka 
powodzi, nie mam zatem kontroli co się stanie z pieniędzmi
za te pieniądze nie da się zmniejszyd ryzyka powodzi i to działanie nic mi nie da

nie mieszkam na obszarze narażonym na ryzyko powodzi i niech płacą Ci których to 
dotyczy  

 

Należy również zauważyć pewną niekonsekwencję odpowiedzi wśród 10 % badanych z 

grupy nie akceptującej jakiejkolwiek opłaty, bowiem wskazali oni jednocześnie w 

odpowiedzi na pytanie nr VI,  że całe społeczeństwo, solidarnie powinno ponosić opłaty 

na cele zmniejszenia zagrożenia powodzią.   

 

Podsumowanie wyników badań ankietowych 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w zlewni rzeki Brdy na próbie badawczej 

liczącej 500 respondentów. Taka liczebność próby implikuje dokładność wyników w 

zakresie oszacowania skłonności do płacenia w granicach 6zł z prawdopodobieństwem 

95%. 

 

Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość respondentów nie 

mieszka i nie prowadzi działalności gospodarczej na obszarze narażonym na 

niebezpieczeństwo powodzi. Natomiast wśród respondentów zamieszkujących ww. 

teren, ponad 65% nie posiadało, jak również nie posiada obecnie ubezpieczenia majątku 

od powodzi. Jest to dość jasne wskazanie, że ubezpieczenia nie są w chwili obecnej 

instrumentem ograniczania ryzyka strat powodziowych – przynajmniej dla badanej 

populacji.  

 

W odniesieniu do odpowiedzi uzyskanych z pytań związanych z polityką opłat za wodę z 

tytułu zarządzania ryzykiem powodziowym można wnioskować, że badani albo nie 

zgadzają się na wprowadzenie dodatkowych opłat lub wskazują, że opłaty takie 

powinny ponosić wyłącznie osoby zamieszkałe i/lub osoby planujące się osiedlić na 

terenie narażonym na ryzyko powodzi.  

  

Wśród badanych, którzy opowiedzieli się za wprowadzeniem dla całego społeczeństwa 

opłat za wodę z tytułu zarządzania ryzykiem powodziowym, 40 % z tej grupy, uważa że 

takie opłaty powinny być wprowadzane okresowo, po wystąpieniu powodzi w celu 
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zlikwidowania szkód. Natomiast druga grupa tj. 28% respondentów, dopuszcza 

wprowadzenie stałego podatku powodziowego na ten cel.  

Jeżeli chodzi o wysokości opłat to zdecydowana większość respondentów opowiedziała 

się za wprowadzeniem opłaty zróżnicowanej dla różnych gmin w zależności od 

położenia względem obszarów  narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

W pytaniu dotyczącym wskazania konkretnej rocznej kwoty, jaką respondenci byliby 

skłonni płacić, tylko 30% z nich wskazało konkretną kwotę – co drugi respondent, podał 

kwotę w wysokości zaledwie 10 zł/rok. Średnia płatność obliczona na podstawie 

wyestymowanej funkcji z uwzględnieniem 70% odsetka respondentów protestujących 

wynosi 14,1 zł/os/rocznie. Taka stawka jednostkowa nie wygeneruje znaczących, 

dodatkowych przychodów umożliwiających realizację technicznych programów 

ograniczenia ryzyka powodzi10. Zdecydowana większość ankietowanych była przeciwna 

wprowadzeniu dodatkowych opłat, m.in. dlatego, że płaci już wystarczająco dużo 

podatków czy nie wierzy, że wprowadzony podatek faktycznie zostałby przeznaczony 

na ograniczenie zagrożenia powodzią.  

  

Wobec uzyskanych wyników, należy bezwzględnie pamiętać, iż przeprowadzone 

badania ankietowe objęły niewielką populację i dalsze wnioskowanie o populacji 

ogólnej (całej Polski) nie jest możliwe.  

 

                                                 
10Za rok 2010 wg GUS Ochrona środowiska 2011, str. 442, suma następujących pozycji: nakłady na 
zbiorniki, regulacje rzek, obwałowania i stacje pomp - odniesiona do wszystkich mieszkańców Polski dała 
wskaźnik ok 31 zł/osobę. W niniejszych badaniach zaledwie 30% populacji akceptuje stawkę 10 zł/os a 
wartość średnia to ok 14zł/os/r 
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2. Analiza kosztów zasobowych i środowiskowych 

 

Wprowadzenie metodyczne 

W skrócie przypomniano podstawowe założenia obliczeń oraz wyjaśniono niewielkie 

odstępstwa od metodyki zaproponowanej w 2007r11.  

 

Koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt utraconych korzyści. Koszty zasobowe 

czyli koszty utraconych korzyści występują wtedy, gdy istnieje alternatywny sposób 

(sposoby) wykorzystania danego dobra, wykluczający się z innymi. Koszt utraconych 

korzyści równy jest korzyściom z najlepszego alternatywnego wykorzystania danego 

dobra (zasobu).  

Praktyczna interpretacja tej definicji sprowadza się do zidentyfikowania obszarów gdzie 

nastąpiło wykluczenie jednej działalności gospodarczej przez drugą z powodu braku 

wody niezbędnej do prowadzenia jednej i drugiej aktywności. W kolejnym kroku należy 

oszacować utratę korzyści z tytułu zaniechania działalności, dla której brakło wody. 

Przykład ten jest pewnym uproszczeniem gdyż sprowadza użyteczność wody wyłącznie 

do zasobów surowca, niemniej dobrze ilustruje ideę utraconych korzyści. 

 

Deficyt w rozumieniu hydrologii nie spełnia kryteriów formułowanych przez 

ekonomistów: 

Dla wód powierzchniowych  za deficyt możemy uznać sytuację, gdy w określonym punkcie 

zlewni dostępne zasoby (przepływ miarodajny) są mniejsze niż potrzeby użytkowników 

powiększone o przepływ nienaruszalny (otrzymujemy bilans ujemny). Przy takim 

podejściu nadal nie ma bowiem podmiotów wykluczonych z użytkowania. Obniża się 

jakość zasobu, może dojść do ekstynkcji pojedynczych gatunków – są to już jednak 

koszty środowiskowe. Rozważania związane z analizą finansową czy też ekonomiczną 

muszą być zatem oparte o aparat pojęciowy nauk ekonomicznych, gdzie deficyt 

występuje w sytuacji niezaspokojonej nadwyżki popytu na podażą.  

 

W obecnym - drugim cyklu obliczeniowym zachodzi potrzeba aktualizacji lub 

powtórnego obliczenia kosztów zasobowych i środowiskowych. Uściślając – powtórnie 

obliczone zostały zinternalizowane koszy zasobowe i środowiskowe, zaktualizowano 

niezinternalizowane koszty zasobowe i środowiskowe. W stosunku do metodyki z 2007 

r wprowadzono jedną korektę – stosowaną jednolicie dla pozostałych RZGW 

wykonujących obliczenia. Stopień zaawansowania programu KPOŚK oszacowano w 

niniejszym projekcie nie na podstawie poniesionych wydatków i potrzeb – lecz za 

pomocą wskaźnika procentowego ładunku wyrażonego w RLM który jest już objęty 

prawidłowym oczyszczaniem. Taki wskaźnik daje dobry obraz zaawansowania 

                                                 
11 Berbeka K., Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Instytut Ekonomii Środowiska, 
Kraków 2007. Maszynopis niepublikowany. Praca na zlecenie KZGW. 



„Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły” 

 

 

33 

 

programu, docelowo ma wynieść 100%. Jego przewaga nad wskaźnikiem budowanym 

na podstawie wydatków i potrzeb polega na stałości w czasie. Oszacowania potrzeb 

finansowych KPOŚK były już zmieniane 3-krotnie więc poziom odniesienia poniesionych 

wydatków nie jest stały.  

 

W opracowaniu wykorzystuje się pojęcia kosztów środowiskowych i zasobowych w 

podziale na: zinternalizowane i niezinternalizowane. O kosztach zinternalizowanych 

mówimy wtedy gdy obciążają one ich sprawcę. Ma to miejsce w przypadku: 

a)  naliczenia i uiszczenia opłat za pobór wód – mowa o zinternalizowanych 

kosztach zasobowych, 

b) naliczenia i uiszczenia opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń– mowa o 

zinternalizowanych kosztach środowiskowych. 

W Polsce mimo stosowania wspomnianych opłat mamy do czynienia z niezadawalającą 

jakością wód na wybranych obszarach oraz lokalnymi deficytami wody. Oba 

wymienione zjawiska są przyczyną powstania niezinternalizowanych kosztów 

środowiskowych i zasobowych. 

 

Aktualizacja kosztów środowiskowych (niezinternalizowanych) 

Zgodnie z wymogami projektu aktualizację przeprowadzono dla roku bazowego 2010, 

standardowego dla wszystkich obliczeń dotyczących kolejnego cyklu analiz 

wykonywanych w związku z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

 

Dane bazowe wymagające aktualizacji z roku 2003 na 2010 obejmowały:  

a) skłonność do poniesienia opłaty (WTP) za poprawę jakości wody pitnej i wód 

powierzchniowych, wartość średnia dla Polski (2003)– 130,92 zł/r ; 

b) dochód rozporządzalny (2003) - 680,5 zł/osobę miesięcznie.  

 

Zależność, która nie podlegała aktualizacji to: wzrost dochodu o 1 zł/os/mc skutkuje 

wzrostem gotowości do płacenia o 5gr/os/msc czyli o 0,6 zł/os/r 12.  

 

W pierwszym kroku obliczono na bazie dostępnych danych GUS aktualny dochód 

rozporządzalny na osobę zamieszkującą obszar administrowany przez RZGW w 

Gdańsku. Obliczenia, tak jak dotychczas - wykorzystywały średnią ważoną liczbą 

mieszkańców z poszczególnych województw, których fragmenty należą do obszaru 

administrowanego przez badane RZGW. Rezultaty prezentuje Tabela 2. 

 

 

 

 

                                                 
12 Za „Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Praca dla Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2007. str. 41. 
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Tabela 2.  Oszacowanie dochodu rozporządzalnego dla obszaru administrowanego przez RZGW 
w Gdańsku dla  roku 2010 
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Liczba ludności tys. osób 2069,5 2240,3 1427,2 5737 

Z tego na terenie RZGW w Gdańsku tys. osób 1411,4 2190,9 535,4 4137,7 

Waga województwa % 34% 53% 13% 100% 

Dochód rozporządzalny  zł/os/msc 1158,5 1243,1 1103,4 1196,2 

Źródło: Dochody rozporządzalne wg Budżety gospodarstw domowych w 2010. GUS, 
Warszawa 2011. 
 

W kolejnym kroku sprowadzono historyczny i obecny dochód do tego samego poziomu 

cen (2010’), obliczono realny przyrost dochodu i towarzyszący mu przyrost skłonności 

do ponoszenia wydatków. Rezultaty prezentuje  

 

Tabela 3. 
 

 
Tabela 3.  Korekta WTP wynikająca ze wzrostów dochodu rozporządzalnego dla obszaru 

administrowanego przez RZGW w Gdańsku w 2010r 

Dochód rozporządzalny w 200313 w cenach 2003’ zł/msc.os 680,5 

dochód rozporządzalny 2003 w cenach 2010’ zł/msc/os 832,4 

dochód rozporządzalny w 2010, zł/msc/os 1196,2 

przyrost dochodu, zł/msc/os 515,7 

przyrost WTP zł/msc/os 25,8 

przyrost WTP zł/r/os 309,42 

nowy WTP w zł/r/os 440,3 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Następnym etapem obliczeń jest kolejna korekta WTP związana z poprawą jakości wód 

mierzona stopniem zaawansowania KPOŚK. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej 

przygotowano trzecie uaktualnienie KOPŚK a więc jego 4 wersję, z kolejnym 

kosztorysem, pomiar poprzez poniesione nakłady nie jest bardzo dokładny. Nieco 

lepszym przybliżeniem jest określenie (w %) jaka część ładunku wyrażonego w RLM jest 

już poddana prawidłowemu oczyszczaniu. Wartość współczynnika korygującego i dane 

wyjściowe prezentuje Tabela 4, zaś rezultaty korekty przedstawia Tabela 5. Należy 

                                                 
13 Rok 2003 był rokiem bazowym oryginalnych obliczeń, stąd konieczność aktualizacji właśnie z tego 
poziomu. 
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podkreślić, że stopień zaawansowania KPOŚK mierzony jest wyłącznie na terenie całego 

kraju. 

 
Tabela 4.  Określenie stopnia zaawansowania KPOŚK w Polsce wg stanu na rok 2010 

Ładunek do oczyszczenia w tys. RLM ogółem 44 162 
Ładunek dla którego nie zrealizowano wymaganego 
oczyszczania w tys. RLM  10 193 

Stopień zaawansowania programu 76,9% 
Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Tabela 5. Korekta WTP dla osób zamieszkujących obszar administrowany przez RZGW w 

Gdańsku o stopień zaawansowania KPOŚK 

Korekta WTP związana ze stopniem realizacji KPOŚK bez Bałtyku z Bałtykiem 

Finalne WTP zł/r/os 101,72 315,32 

Koszty środowiskowe dla RZGW, mln zł/r 420,9 1304,7 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK udostępnianych 
przez KZGW14 
 
Pewnego komentarza wymaga wprowadzony dualizm obliczeń różnicujący wyniki 

poprzez wprowadzenie do rachunku kosztów jakości wód Bałtyku – lub ich pominięcie. 

Finalna rekomendacja wskazuje na przyjęcie wariantu pomijającego jakość Bałtyku co w 

przypadku RZGW w Gdańsku nie jest oczywiste. Istnieją jednak argumenty na rzecz 

pominięcia tej - niebagatelnej składowej: 

a) porównywalność obliczeń wobec pozostałych regionów wodnych, 

b) trudności ze zrozumieniem (przez przeciętnego konsumenta) mechanizmu 

poprawy jakości wód śródlądowych i wpływu tego procesu na poprawę jakości 

Bałtyku – skutkujące nieprawidłową wyceną tego mechanizmu, 

c)    badania innych krajów UE koncentrują się na wodach śródlądowych (proj. 

Aquamoney) 

 

Ostatnim krokiem umożliwiającym następnie rachunek ekonomicznej stopy zwrotu jest 

podział oszacowanych kosztów pomiędzy sektory: komunalny, przemysłowy i 

rolnictwo. Klucz podziału wynika z udziału w zrzucie ładunków zanieczyszczeń przez 

poszczególne sektory i został przygotowany w ramach prac metodycznych (tab. 19 

opracowania: Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych. Instytut Ekonomii 

Środowiska, Kraków 2007. Maszynopis niepublikowany. Praca na zlecenie KZGW : 

 

Tabela 6. Klucz podziału odpowiedzialności za koszty środowiskowe, oszacowany na podstawie 
struktury zrzutu ładunków podstawowych zanieczyszczeń 

Sektor Komunalny Przemysł Rolnictwo 
RZGW    

                                                 
14Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010. Ministerstwo 
Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2010. http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-
program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
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Gdańsk 0,61 0,05 0,34 
Gliwice 0,69 0,24 0,07 
        Mała Wisła 0,61 0,35 0,04 
       Górna Odra 0,36 0,59 0,05 
Kraków 0,84 0,01 0,15 
Poznań 0,60 0,08 0,32 
Szczecin 0,72 0,03 0,25 
Wrocław 0,68 0,06 0,26 
Warszawa 0,71 0,01 0,28 

Źródło: Klucz podziału z „Oszacowanie kosztów…” opus cit. tab. 19 

 

Tabela wynikowa z kluczem podziału i wartościami cząstkowymi to Tabela 7. 

 

Tabela 7.  Klucz podziału kosztów środowiskowych dla obszaru administrowanego przez RZGW 
w Gdańsku 

Sektory 
Klucz podziału 
w % 

Koszty środowiskowe 
bez Bałtyku w  
mln zł/r 

Koszty środowiskowe z 
Bałtykiem w mln zł/r 

Komunalny 61% 256,7 795,9 

Przemysł 5% 21,0 65,2 

Rolnictwo 34% 143,1 443,6 

RZGWw Gdańsku 100% 420,9 1304,7 
Źródło: Opracowanie własne, klucz podziału z „Oszacowanie kosztów…” opus cit. tab. 19. 
 
 
Zinternalizowane koszty środowiskowe w roku 2010 

Koszty takie występują równolegle do kosztów niezinternalizowanych. Ich 

sprawozdawczość opiera się na bazach danych gromadzonych przez urzędy 

marszałkowskie, odpowiedzialne za gromadzenie opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i wprowadzanie w nim zmian. W ramach aktywnego zarządzania zasobami 

RZGW w Gdańsku współpracuje z właściwymi urzędami marszałkowskimi gromadząc 

dane z gmin leżących na jego obszarze dla wymaganych lat bazowych analiz 

ekonomicznych. Informacje o naliczonych i uiszczonych opłatach pochodzą zatem z 

trzech województw a dokładniej ich części. Zestawienie zinternalizowanych kosztów 

środowiskowych z obszaru administrowanego przez RZGW w Gdańsku prezentuje 

Tabela 8 (wg województw) oraz w agregacji na sektory działalności gospodarczej  

Tabela 9. 

 

Tabela 8.  Zinternalizowane koszty środowiskowe z obszaru administrowanego przez RZGW  
w Gdańsku za rok 2010r, podział według województw 

Województwo/region wodny 

Suma opłat za ścieki Ilość ścieków 

mln zł hm3 

kujawsko-pomorskie 22,4 109,9    

pomorskie 14,9  
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warmińsko-mazurskie 4,8 74,6 

RWDW 42,0 184,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędów marszałkowskich 
 
Tabela 9.  Zinternalizowane koszty środowiskowe poniesione na obszarze RZGW w Gdańsku w 

2010 r. podział według sektorów 

Sektor Koszty w mln zł Struktura w % 
Komunalny(1) 7,78 18,5% 
Przemysł(2) 34,25 

81,5% 
Rolnictwo(2) 
Razem 42,03 100,0% 

(1) na podstawie badań ankietowych operatorów wod-kan. i doszacowania kwoty nie 

uchwyconej w ankietach 

(2) jako różnica pomiędzy efektem badań ankietowych a raportem o opłatach wniesionych 

do urzędów marszałkowskich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędów marszałkowskich i wyników 
badań ankietowych 
 
Aktualizacja kosztów zasobowych 

Nadal brak jest jakiejkolwiek metodyki kwantyfikacji realnych deficytów zasobów 

wodnych.. Z formalnego punktu widzenia, skoro nie ma wykluczających się zastosowań  

- koszt alternatywny a więc koszt zasobowy wynosi zero. Trzeba jednak zauważyć, że 

brak zidentyfikowanych sporów o wodę nie wyklucza ich istnienia. Nadal brak jest 

bowiem jakichkolwiek procedur identyfikacji deficytów wody w sensie ekonomicznym. 

Należy uściślić, że dyskusja ta dotyczy niezinternalizowanych kosztów zasobowych, czyli 

takich, które nie obciążają sprawcy. Z uwagi na fakt, że szczególne korzystanie z wód 

objęte jest opłatami za pobór można mówić o istniejących, zinternalizowanych kosztach 

zasobowych widocznych w formie uiszczonych opłat za pobór wód. Wielkość tych opłat 

nie wpływa na zmianę wartości ekonomicznej stopy zwrotu gdyż są one ujęte w 

kosztach operatorów. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie istnieją. Dość trudnym do 

interpretacji zjawiskiem są umorzone opłaty za pobór wód. Opłaty takie nie spełniają 

ścisłej interpretacji kosztów zasobowych z drugiej jednak strony muszą być 

uwzględnione przy obliczeniach ekonomicznej stopy zwrotu. Umorzenie opłat obniża 

bowiem ekonomiczną stopę zwrotu (a zwiększa finansową). Dlatego też 

zidentyfikowane na obszarze RZGW w Gdańsku umorzenia zostały zestawione w pozycji 

„niezinternalizowane koszty zasobowe”. Zgodnie z informacją pt. „Zestawienie danych 

dotyczących umorzeń z należnych opłat za 2010 rok” – łączna kwota umorzeń wyniosła 

44 tys. zł i dotyczyła sektora komunalnego.  

Rozkład zinternalizowanych kosztów zasobowych po województwach przedstawia 

Tabela 10,  a po sektorach działalności Tabela 11. 
 
Tabela 10.  Zinternalizowane koszty zasobowe  obszaru administrowanego przez RZGW w 

Gdańsku za rok 2010 r., podział według województw 

Województwo/region wodny 

Suma opłat za pobór wód Ilość pobranej wody 

mln zł hm3 

kujawsko-pomorskie 5,76 94,09 
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pomorskie 11,17  

warmińsko-mazurskie 9,83 157,40 

RWDW 26,76 251,49 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędów marszałkowskich 
  
Tabela 11.  Zinternalizowane koszty zasobowe poniesione na obszarze RZGW w Gdańsku w  

2010 r. podział według sektorów 

Sektor Koszty w mln zł Struktura w % 
Komunalny(1) 15,63 58,4% 
Przemysł(2) 

11,13 41,6% 
Rolnictwo(2) 
Razem 26,76 100,0% 

(1) na podstawie własnych badań ankietowych i doszacowania, 

(2) jako różnica pomiędzy efektem badań ankietowych a raportem o opłatach 

wniesionych do urzędów marszałkowskich. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędów marszałkowskich i wyników 
badań ankietowych 
 

Reasumując – na obszarze RWDW występują wszystkie rodzaje kosztów, aczkolwiek w 

różnej intensywności. Wyróżnić można koszty środowiskowe zinternalizowane w 

niewielkim stopniu (w postaci opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń) oraz bardzo 

wysoko zinternalizowane koszty zasobowe. Pełen przegląd oszacowanych wartości 

przedstawia Tabela 12. 

 
Tabela 12.  Przegląd kosztów zasobowych i środowiskowych na obszarze RWDW 

Rodzaj kosztów Zinternalizowane (w formie opłat 
za korzystanie), w tys. zł 

Niezinternalizowane,  
w tys. zł 

Środowiskowe 42 031,0 420 897,8 
Zasobowe 26 758,5 44,0 
Sposób uwzględnienia w 
obliczeniach stóp zwrotu 

Uwzględnione w finansowej 
stopie zwrotu 

Uwzględnione w 
ekonomicznej stopie 
zwrotu 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Ekonomiczna analiza zwrotu kosztów dla 
poszczególnych sektorów 

Obliczenia ekonomicznej stopy zwrotu w poszczególnych sektorach przedstawiono 

wyłącznie dla regionu wodnego. Technicznie jest możliwe podzielenie regionu na 

obszary opracowań - i wykorzystanie tych samych wskaźników kosztowych, które były 

użyte dla regionu – jednak takie działanie nosi znamiona poważnego błędu. Wskaźniki 

skłonności do płacenia za poprawę jakości wody czy też wskaźnik zaawansowania 

KPOŚK – są wskaźnikami liczonymi dla całego kraju. Ich wykorzystanie dla agregatu 

złożonego z 3 województw (ich fragmentów) - jest jeszcze akceptowalne, natomiast im 

większy będzie poziom dezagregacja obliczeń tym błąd wyniku oszacowań rośnie. 

Wykorzystanie wskaźników o charakterze ogólnopolskim dla oszacowań pewnych 

zjawisk dla wydzielonych fragmentów województw jest w związku z tym wysoce 

nieprawidłowe i nie zostało zrealizowane. 

 

 

3.1.  Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów dla sektora komunalnego 

 
Obliczenia finansowej stopy zwrotu dla sektora komunalnego zostały wykonane w 

pierwszym etapie opracowania15. Przejście od finansowej do ekonomicznej stopy 

zwrotu wymaga uwzględnienia efektów zewnętrznych w postaci niezinternalizowanych 

kosztów zasobowych i środowiskowych – oszacowanych w poprzednim rozdziale. 

Metodyka obliczeń oraz wyniki dla sektora komunalnego prezentuje Tabela 13. 

 

Tabela 13.  Obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu w sektorze komunalnym 

Specyfikacja Jednost
ka 

Zaopatrzenie w 
wodę 

Odbiór i 
oczyszczanie 
ścieków 

Wartość kosztów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
396,1 513,3 

Doszacowanie kosztów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
478,0 614,7 

Wartość przychodów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
412,7 529,4 

Doszacowanie przychodów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
498 634 

Finansowa stopa zwrotu(1) % 104,2% 103,2% 
Finansowa stopa zwrotu dla sektora 
komunalnego 

% 
103,6% 

Koszty zasobowe i środowiskowe w 
sektorze komunalnym(2) 

mln zł 
256,8 

Ekonomiczna stopa zwrotu dla 
sektora komunalnego 

% 
83,9% 

                                                 
15Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gdańsk”. Etap 1, rozdział 4. Gliwice 2012. 
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(1) finansowa stopa zwrotu jest liczona na podstawie próby miarodajnej tzn. zbiorowości 
operatorów którzy równocześnie podali dane zarówno o kosztach jak i przychodach, nie 
jest zatem wynikiem dzielenia wartości uwidocznionych w tabeli 

(2) wariant bez Bałtyku 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W stosunku do pierwszego cyklu obliczeniowego (dla danych za rok 2006)16 widać 

wyraźny postęp; finansowa stopa zwrotu wzrosła z 100,4% do 103,6% czyli nieco 

ponad 3 punkty procentowe. Jest to efekt porządkowania mechanizmów cenowych w 

gospodarce komunalnej i wyraźny sygnał lepszego wdrożenia zasady „płaci użytkownik” 

na poziomie finansowym. Ekonomiczna stopa zwrotu wzrosła o 17 punktów 

procentowych (z 66,9% do 83,9%). Tak mocny wzrost jest multiplikowany z jednej 

strony poprawą finansowej stopy zwrotu zaś z drugiej większym zaawansowaniem 

programu oczyszczania ścieków komunalnych i poprawy jakości wód śródlądowych. 

 

 

3.2. Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów dla rolnictwa 
 

Obliczenia finansowej stopy zwrotu dla rolnictwa zostały wykonane w pierwszym etapie 

opracowania17. Przejście od finansowej do ekonomicznej stopy zwrotu wymaga 

uwzględnienia efektów zewnętrznych w postaci niezinternalizowanych kosztów 

zasobowych i środowiskowych – oszacowanych w poprzednim rozdziale.  Finansowa 

stopa zwrotu za rok 2010 wyniosła 29,4% lub w wersji restrykcyjnej z korektą o 

zwolnienia z opłat za pobór 28,0%. Rozszerzenie obliczeń o niezinternalizowane koszty 

środowiskowe (143,1 mln zł) obniża stopę zwrotu do zaledwie 5,0%. 

 

Porównanie stóp zwrotu dla rolnictwa z pierwszego i bieżącego cyklu obliczeniowego 

prezentuje Tabela 14. 

 

Tabela 14. Porównanie stóp zwrotu w rolnictwie dla I i II cyklu obliczeniowego 

 I cykl (2006) II (bieżący) cykl -2010 

Finansowa stopa zwrotu 24,4% 29,4% 

Finansowa stopa zwrotu skorygowana o ulgi w 

opłatach za pobór 

23,7% 28,0% 

Ekonomiczna stopa zwrotu 4,1% 5,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                 
16Analiza stopnia zwrotu kosztów za usługi wodne. Kraków 2007. 
17Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Gdańsk”. Etap 1, rozdział 5. Gliwice 2012. 
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Stopy zwrotu dla rolnictwa są niskie, jednak zarówno w przypadku stopy finansowej jak 

i ekonomicznej zauważalna jest niewielka poprawa, również wskazująca na pozytywny 

trend egzekucji zasady płaci użytkownik.  

 

 

3.3. Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów dla przemysłu 
 

Na poziomie ekonomicznym stopa zwrotu dla przemysłu liczona jest nieco inaczej niż 

dla rolnictwa czy sektora komunalnego – w zakresie kosztów bieżących ochrony 

środowiska ponoszonych przez ten sektor.  

Wysokość niezinternalizowanych kosztów środowiskowych generowanych przez 

przemysł działający na obszarze RZGW w Gdańsku oszacowano za rok 2010 –na kwotę 

21,0 mln zł w wersji z pominięciem jakości Bałtyku i 65,2 mln zł w wersji z 

uwzględnieniem Bałtyku (patrz Tabela 7. niniejszego opracowania). Koszty korzystania 

ze środowiska przez przemysł są częściowo internalizowane przez opłaty za korzystanie 

ze środowiska, jednak internalizacja nie jest pełna – a kwota podana powyżej jest miarą 

zewnętrznych kosztów środowiskowych. 

 

Ocena ekonomicznej stopy zwrotu wymaga znajomości ponoszonych kosztów bieżących 

działań ochronnych, do których należy doliczyć zewnętrzne koszty środowiskowe. 

Dzięki badaniom ankietowym GUS prowadzonych we współpracy z Fundacją 

Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych możliwe jest określenie kosztów 

bieżących netto18 ochrony wód dla sektora gospodarczego19. Badania te nie są 

oczywiście prowadzone w układzie zlewniowym i ich wyniki wymagają kolejnych 

ekstrapolacji. Ponieważ badania były prowadzone metodą ankietową dzięki uprzejmości 

autorów uzyskano głęboką dezagregację dla poszczególnych województw (za lata 2004-

2006, kiedy były ankietowane poszczególne sekcje wg EKD). Na losowej próbie 

przedsiębiorstw badania są prowadzone cyklicznie, tak więc kwota kosztów bieżących 

dla całego kraju jest ekstrapolowana z badanej corocznie próby. Dla roku 2010 wyniki 

opublikowano z dwuletnim poślizgiem w roczniku „Ochrona Środowiska 2012”20. Kwota 

dla całej Polski, dla sektora gospodarczego wyniosła 11 594,93 mln zł. Udział 

województw, których fragmenty składają się na obszar administrowany przez RZGW w 

Gdańsku zestawia Tabela 15. 

                                                 
18 Koszty bieżące ochrony środowiska netto są to koszty brutto pomniejszone o przychody i oszczędności 
osiągane z tytułu funkcjonowania urządzeń ochronnych, subwencje z innych sektorów oraz przychody za 
usługi ochrony środowiska (głównie za oczyszczanie ścieków oraz transport i unieszkodliwianie 
odpadów) 
19 Ostatnie (najnowsze) zbiorcze wyniki badań za rok 2010 dostępne są w:  Ochrona Środowiska 2012, 
GUS, Warszawa 2013. Dane szczegółowe z agregacją wg województw nie są publikowane, lecz obliczenia 
takie były prowadzone: Broniewicz E., Wielkość kosztów bieżących ochrony środowiska w sektorze 
gospodarczym (Sekcje C,D i E wg PKD) i w sektorze usług ekologicznych (Dział 37 i 90) w Polsce w 2004 r.,  
opracowanie na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Białystok 2005 . 
20Ochrona Środowiska 2012. GUS, Warszawa 2013. 
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Tabela 15.  Udział wybranych województw w kosztach bieżących netto w zakresie ochrony wód  w 
sektorze gospodarczym 

Województwo 

k
u

ja
w

sk
o

-
p

o
m

o
rs

k
ie

 

p
o

m
o

rs
k

ie
 

w
ar

m
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sk
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-
m

az
u

rs
k

ie
 

R
Z

G
W

 w
 

G
d

ań
sk

u
 

P
o

ls
k

a 

Udział w kosztach netto w %(a) 3,79% 3,81% 1,93%  100,00% 
Wskaźnik udziału województwa w RZGW w 

Gdańsku w % (b) 34,1% 53,0% 12,9% 100,0%  
Składowa kosztów netto w ochronie wód 

przypadająca na fragment województwa 

należący do RZGW w Gdańsku w mln zł 149,9 233,8 28,9 412,6 11595,0 
(a) udział policzone na bazie badań szczegółowych dla lat 2004-2006, 

(b) wg klucza liczby ludności. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Ze sporym błędem21 można przyjąć, że koszty bieżące sektora gospodarczego w 

ochronie wód dla obszaru RZGW w Gdańsku wynoszą 412,6 mln zł (suma pozycji z 

ostatniego wiersza dla 3 wymienionych województw, dodawane pola w tabeli oraz 

wynik dodawania - wyróżniono) i są w całości pokrywane przez podmioty (finansowa 

stopa zwrotu wynosi 100%). Po uwzględnieniu efektów zewnętrznych w wysokości (a) 

21,0 mln zł lub (b) 65,2 mln zł – ekonomiczna stopa zwrotu za rok 2010 wyniosła: (a) 

95,1 % lub (b) 86,3%. 

 

Bardzo wysoka stopa zwrotu – nawet na poziomie ekonomicznym jest konsekwencją 

pewnej, zrealizowanej sekwencji działań: intensywne procesy inwestycyjne w ochronie 

wód doprowadziły do relatywnie niewielkich zrzutów ładunków pochodzenia 

przemysłowego – a z drugiej strony do wysokich kosztów bieżących infrastruktury 

ochronnej, która powstała w wyniku zrealizowanych inwestycji. Mamy więc do 

czynienia z relatywnie niewielkimi kosztami środowiskowymi i wysokimi kosztami 

bieżącymi. Właśnie taka relacja powoduje bardzo wysoką ekonomiczną stopę zwrotu 

kosztów.  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Niedokładność oszacowania ma dwa podstawowe źródła: pierwsze wynika z określenia udziału 
poszczególnych województw na bazie szczegółowych badań z okresu 2004-2006. Brak jest podstaw do 
stwierdzenia, czy rozkład przestrzenny aktywności gospodarczej w Polsce zmienił się znacząco czy też 
nie. Drugie źródło błędów wynika z konieczności przejścia z układu wojewódzkiego na układ dorzeczy. 
Oszacowanie zostało wykonane przy użyciu klucza opartego na liczbie ludności. Bazuje zatem na 
założeniu, że intensywność procesów gospodarczych jest proporcjonalna do liczby ludności. Taka 
hipoteza nie została zweryfikowana - brak jest jednak lepszych metod przeszacowań.   
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Porównanie wyników z I i bieżącego cyklu obliczeniowego prezentuje  

Tabela 16. 
 

Tabela 16.  Porównanie stóp zwrotu w przemyśle dla I i II cyklu obliczeniowego 

 I cykl (2006) II (bieżący) cykl -2010 

Finansowa stopa zwrotu 100,0% 100,0% 

Ekonomiczna stopa zwrotu (bez Bałtyku) 80,4% 95,1% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Interpretacja pozytywnego trendu wzrostu ekonomicznej stopy zwrotu jest w tym 

przypadku trudniejsza. Należy podkreślić ponad trzykrotny wzrost kosztów bieżących w 

badanym okresie (z 126 mln do 412 mln zł). Równocześnie efekty zewnętrzne zmalały z 

31 do 21 mln zł. Obie zmiany są ze sobą logicznie powiązane o czym była mowa w 

poprzednim paragrafie. Z drugiej strony należy mieć świadomość mocnych uproszczeń 

przy badaniu kosztów bieżących w przemyśle oraz brak cyklicznych (corocznych) badań 

szczegółowych co wymusza konieczność wykorzystywania starszych wskaźników 

struktury kosztów.  
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4. Wnioski 

 

Na obszarze RWDW występują wszystkie rodzaje kosztów, aczkolwiek w różnej 

intensywności. Wyróżnić można koszty środowiskowe zinternalizowane w niewielkim 

stopniu (w postaci opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń) oraz bardzo wysoko 

zinternalizowane koszty zasobowe. 

 

Przegląd ekonomicznych stóp zwrotu dla badanych sektorów i zastosowanych 

wariantów obliczeniowych zawiera Tabela 17. Wariant rekomendowany to wariant z 

pominięciem jakości Bałtyku (środkowa kolumna tabeli, dodatkowo pogrubiona) 

 
Tabela 17.  Przegląd ekonomicznych stop zwrotu dla badanych sektorów na obszarze 

administrowanym przez RZGW w Gdańsku 

Sektor Ekonomiczna stopa zwrotu Ekonomiczna stopa zwrotu z uwzględnieniem 
jakości Bałtyku 

Komunalny 83,9% 59,9% 
Przemysł 95,1% 86,3% 
Rolnictwo 5,0% 1,8% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost stóp zwrotu dla wszystkich trzech sektorów 

pomiędzy pierwszym cyklem obliczeniowym dla roku 2006 i bieżącym cyklem 

bazującym na danych za rok 2010. Jest to kwantyfikowalny, wyraźny sygnał wzrostu 

egzekucji zasady płaci użytkownik i płaci zanieczyszczający.  

 

Uderza olbrzymia rozbieżność pomiędzy wartościami stóp zwrotu dla przemysłu i 

sektora komunalnego z jednej strony - a rolnictwa z drugiej. Jest to wynik zupełnie 

innego poziomu wdrożenia zasad płaci użytkownik i płaci zanieczyszczający w 

badanych sektorach już na poziomie finansowym. O ile dla przemysłu finansowa stopa 

zwrotu wynosi 100% to dla rolnictwa w najlepszym przypadku 30% (bez uwzględnienia 

faktu zwolnienia z opłat za pobór). Doszacowanie efektów zewnętrznych prowadzi do 

pogłębienia rozbieżności.  
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Aneks I  - Możliwość uwzględnienia inwestycji na rzecz 

cross-compliance w rachunku kosztów 

środowiskowych pracy 

 

Na terenie RZGW w Gdańsku występują obszary szczególnie narażone na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Z uwagi na rok bazowy obliczeń 

– 2010 rozważania powinny referować do stanu prawnego wynikającego z: 

1. Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku nr 2/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód 

wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć.  

2. Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku nr 4,5,6/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia 

programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 1, nr 2 i nr 3w regionie 

wodnym Dolnej Wisły. 

3. Zmiany tych rozporządzeń z 18 listopada 2009.  

Uściślając – nie bierze się pod uwagę rozporządzeń 1,2,5, 6 z 2012r oraz 2/2013. 

 

Z punktu widzenia rachunku kosztów środowiskowych istotnymi dla obliczeń danymi 

są: powierzchnia obszaru, kosztorys (przewidywany) działań. Lektura wymienionych 

rozporządzeń i dokumentów towarzyszących nie doprowadziła do ujawnienia 

kluczowej informacji – przewidywanego efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia 

zrzutu ładunku substancji biogennych (czyli zmniejszenia presji) czy też w postaci 

oczekiwanej poprawy jakości środowiska (mierzonej wskaźnikami jakości). 

Stwierdzenie to nie ma charakteru zarzutu pod adresem jakości cytowanych 

rozporządzeń. Estymacja poprawy jakości środowiska wymaga indywidualnego (w 

małej skali) modelowania mechanizmów spływu ładunków z uwzględnieniem wielu 

lokalnych współczynników: nachylenia terenu, odległości od cieków, rodzaju pokrycia 

terenu ilości infrastruktury technicznej ograniczającej spływ (płyty i zbiorniki). Koszty 

takiego modelowania mogą mieć rząd porównywalny z nakładami całego programu 

przedstawionego w par.66 do rozporządzeń 4,5,6/2008. Brak takich obliczeń jest dość 

racjonalny22, co nie zmienia faktu, że brak ich wyników uniemożliwia od strony 

rachunkowej korektę kosztów środowiskowych. Techniczna możliwość korekty istnieje 

i pomijając wyspecyfikowane poniżej zastrzeżenia metodologiczne można taką zmianę 

wprowadzić w kroku 3 obliczeń – widocznym na rysunku 1. W miejsce dotychczasowych 

                                                 
22 Efekty nie pojawiły się także w najnowszym rozporządzeniu z 2013 w dedykowanym 
rozdziale 3: „Przewidywane efekty wdrożenia Programu” 
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presji rolniczych – można wprowadzić presje skorygowane – o ile takie zmniejszenie 

zostanie obliczone. Proces ten jest jednak znacznie bardziej złożony niż uzyskanie 

konkretnych wartości ograniczenia spływu dla OSN wyznaczonych na terenie RWDW. 

Znacznie poważniejszy problem wynika z samej metody wyceny warunkowej 

prowadzonej na reprezentatywnej próbie mieszkańców – ale całego kraju. Wskaźnik 

niekorzyści z niskiej jakości wód ma charakter wysoce uśrednionego agregatu i z tej 

racji nie można go korygować o lokalnie pomierzone zjawiska. Aby skorygować udział 

rolnictwa należałoby zgromadzić dane o ograniczeniu spływu dla wszystkich OSN w 

Polsce – co wyraźnie wykracza poza zakres zadań projektu. Biorąc pod uwagę jak mocno 

uproszczone były wskaźniki spływów powierzchniowych (1 wartość dla całego kraju) 

jest wysoce prawdopodobne, że zmniejszenia spływów z OSN i tak mieszczą się znacznie 

poniżej granicy dokładności tych obliczeń.  

 

Rysunek 1.  Schemat metodyczny obliczeń prowadzących do uzyskania dezagregacja 

kosztów środowiskowych pomiędzy sektory działalności gospodarczej. 

 

 
Celem weryfikacji tego ostatniego stwierdzenia przeprowadzono następująca symulację: 

1. Z pracy metodycznej „Oszacowanie kosztów środowiskowych i 

zasobowych..”opus cit.  wyłączono wartości obliczone dla RZGW w Gdańsku, ze 

szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Wykorzystano dane z tabeli 41 i 42. 

cytowanego opracowania. Przeliczniki poszczególnych ładunków – z tab.5 tego 

samego raportu. Zrzut ładunków netto przeliczonych na BZT5 wyglądał 

następująco: rolnictwo 52,9 tys. t , wszystkie sektory: 154,4 tys. t BZT5. 
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2. Obliczono jednostkowy spływ netto z km2 z szeroko rozumianego rolnictwa, 

odnosząc wymieniony w punkcie 1 ładunek do powierzchni RZGW w Gdańsku 

z pominięciem obszarów zurbanizowanych (z obszarów leśnych i podmokłych 

również rejestruje się spływ powierzchniowy). Jednostkowy spływ wyniósł 4,5 

t BZT5/km2. 

3. Przyjęto (całkowicie subiektywnie), że z OSN spływ netto jest dwukrotnie 

większy - czyli wynosi 9 t BZT5/km2. 

4. Założono, że ograniczenie spływu wynosi 30% (również całkowicie 

subiektywnie, tym bardziej, że wartości powinny dotyczyć konkretnego roku a 

nie horyzontu 4 letniego dla którego budowany jest plan działań). Ponadto, 

rola azotu w całkowitym spływie netto przeliczanym na BZT5 to zaledwie 6%. 

Nie można przesądzić, że np. dobre praktyki w nawożeniu zmniejszają 

wyłącznie spływ azotu, niemniej założenie, że spływ wszystkich ładunków 

zostanie ograniczony o 30% jest bardzo ambitne. Chodzi jednak o wykazanie, 

że nawet przy tak przeszacowanych założeniach rezultaty obliczeń są 

pomijalnie małe.  

5. Jednostkowe ograniczenie spływu odniesiono do powierzchni OSN (620,6 km2) 

– co znowu jest działaniem zawyżonym, bo pewną część tych obszarów 

stanowią jeziora, które biogeny akumulują ale na których to obszarach spływu 

się (technicznie ani organizacyjnie) nie ogranicza. Redukcja spływu netto 

wyniosła przy takich założeniach 2089 t BZT5.  

6. Zmiana bilansu spływu netto dla całego obszaru administrowanego przez RZGW 

w Gdańsku wyniosła w wyniku tak oszacowanych działań realizowanych na 

OSN 1,8%.  

Konkluzja: Nawet przyjęcie bardzo niekorzystnych założeń obliczeniowych 

wyolbrzymiających efekty działań na OSN nie powoduje znaczących zmian w wynikach 

obliczeń. Próby szacunku ograniczenia spływów netto w tonach i towarzyszące im 

koszty nie są zatem celowe. Nie uwiarygadniają obliczeń i nie podnoszą ich dokładności. 

 


