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Wstęp

 Polityka w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, w tym ich właściwa 
ochrona przed zanieczyszczeniami, powinna uwzględniać nie tylko potrzeby 
społeczne, ale także odzwierciedlać możliwości środowiska naturalnego. Polski 
rząd, dostrzegając problem pogarszającego się stanu środowiska, opracował 
w 1990 roku dokument „Polityka ekologiczna państwa”. Był to pierwszy tego 
typu strategiczny i kompleksowy program działania w kraju. Powstanie tego do-
kumentu zbliżyło Polskę do państw, które za podstawę dalszego rozwoju spo-
łecznego oraz gospodarczego uznały ideę trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
 Momentem przełomowym we wprowadzaniu koncepcji zrównoważonego roz-
woju do prawodawstwa krajowego było uznanie w 1997 roku koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju za zasadę konstytucyjną1.
 Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zasad, którymi powinno 
kierować się przy określaniu opłat za usługę zbiorowego oczyszczania ścieków, 
która jest podstawowym sposobem zapewnienia nie tylko właściwego poziomu 
sanitarnego życia ludności, ale przede wszystkim ochrony wód przed ich nad-
miernym zanieczyszczeniem.

Zasady zrównoważonego rozwoju a ochrona wód

 Pojęcie zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) pojawiło 
się w Deklaracji z Rio, w której przyjęto także zasady zrównoważonego rozwoju. 
Do zasad, które można odnieść do ochrony wód, a w szczególności związanymi 
z kosztami ponoszonymi na zapewnienie odpowiedniej ich jakości, można uznać 
następujące zasady:
• Muszą zostać zagwarantowane prawa do rozwoju społeczeństw z zachowa-

niem sprawiedliwego prawa do zaspokojenia potrzeb ekologicznych i rozwo-
jowych przyszłych pokoleń.

• Dla osiągnięcia celów rozwoju zrównoważonego, ochrona środowiska będzie 
stanowić integralną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana od-
dzielnie.

• Państwa będą rozwijały narodowe legislacje w zakresie odpowiedzialności 
za szkody środowiskowe i za zanieczyszczanie oraz rekompensat dla poszko-
dowanych.

• Władze państwowe powinny dążyć do wypromowania internalizacji kosz-
tów ekologicznych i stosowania instrumentów ekonomicznych, opartych na 
założeniu, że zanieczyszczający powinien, z zasady, ponosić koszty swych 
zanieczyszczeń, odpowiednio do interesu publicznego i bez zakłócania toku 
handlu i inwestycji międzynarodowych2.

1 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011.
2 Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 
1999.
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 Należy zadbać o bezpieczny i stały dostęp do wody pitnej, aby zapewnić roz-
wój społeczeństwa. Możliwe to będzie zwłaszcza dzięki stworzeniu, odpowied-
niego do warunków lokalnych, systemu gospodarowania ściekami, z położeniem 
nacisku na rozwój zbiorowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 Ochrona wód musi być także czynnikiem branym pod uwagę przy formuło-
waniu celów i programów działań w sferze społecznej i gospodarczej. Jednak aby 
było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu legislacyjne-
go, w tym uwzględniającego aspekty ekonomiczne zanieczyszczenia środowiska 
wodnego, gdyż to właśnie instrumenty ekonomiczne są często bodźcem do po-
dejmowania działań proekologicznych.
 Jedną z najważniejszych zasad ekonomicznych związanych z ochroną środowi-
ska jest zasada sprawca zanieczyszczenia płaci. Zasada ta wskazana została także 
w Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Europejskiej3. Jej wdrożenie ma zapewnić 
ponoszenie pełnych kosztów poboru wody i odprowadzania ścieków, czyli tak zwa-
nych kosztów zewnętrznych, przez podmioty korzystające ze środowiska wodne-
go. W odniesieniu do poboru wody koszty te określono jako koszty zasobowe, zaś 
w odniesieniu do odprowadzania ścieków jako koszty środowiskowe.
 Koszty zasobowe wynikają z utraty pewnych możliwości na skutek eksplo-
atacji zasobów wodnych, przekraczającej zdolność do ich samoodtwarzania, 
obejmujące między innymi koszty ponoszone na zwiększenie retencji.
 Koszty środowiskowe utożsamiane są natomiast ze stratami gospodarczymi 
spowodowanymi zanieczyszczeniem zasobów wodnych.
 Straty ponoszone przez społeczeństwo i gospodarkę w związku z emisją 
ścieków są bardzo zróżnicowane. Na ich wielkość ma wpływ przede wszystkim 
sposób wykorzystania zanieczyszczonej wody. Straty będą więc zróżnicowane 
w zależności od gałęzi gospodarki, która pobiera zanieczyszczoną wodę4.
 W warunkach polskich oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych 
realizowane jest zazwyczaj przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 
Nie mają one wpływu na wysokość kosztów środowiskowych. W Polsce koszty 
środowiskowe są reprezentowane przez system opłat za korzystanie ze środowi-
ska. Są one wliczane w koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 Jednostki korzystające z usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyj-
nych ponoszą koszty oczyszczania ścieków w wysokości wynikającej z kosztów 
oczyszczania ścieków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Wysokość cen za 
wodę i ścieki powinna być adekwatna do rzeczywistych kosztów ponoszonych na 
świadczenie usługi przez każdego z jej odbiorców. Z tego punkt widzenia istotne 
jest wyeliminowanie tak zwanego subsydiowania skrośnego.
 Pojęcie subsydiowania skrośnego zostało zde iniowane w Rozporządzeniu 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

3 Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 roku w sprawie 
ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.
4 E. Rauba, Wdrażanie zasady zanieczyszczający płaci w sektorze usług wodnych, w: Stan i perspekty-
wy rozwoju zrównoważonego, red. E. Broniewicz, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
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 zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków5. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów dotyczących jednego 
rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działal-
ności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami 
pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od in-
nej taryfowej grupy odbiorców.
 Ceny i stawki opłat za ścieki powinny być zatem ustalone na takim poziomie 
i tak zróżnicowane, aby zapewnić nie tylko samo inansowanie przedsiębiorstwa 
i motywować usługobiorców do racjonalnego korzystania z wody oraz ogranicza-
nia zanieczyszczenia ścieków, ale także eliminację subsydiowania skrośnego6.

Oczyszczanie ścieków na świecie

 Najbardziej ogólny podział systemów gospodarowania ściekami dzieli je na 
indywidualne oraz zbiorowe. Celem polityki ochrony jakości wód jest zwiększe-
nie udziału zbiorowych systemów oczyszczania ścieków. Jest to podyktowane 
zapewnieniem przez te systemy gwarancji właściwego oczyszczania ścieków. 
Indywidualne sposoby gospodarowania ściekami, w tym zwłaszcza popularne 
w Polsce szamba, często są nieszczelne i niewłaściwie eksploatowane.
 Jednakże rozwój systemów kanalizacyjnych wymaga dużych nakładów i-
nansowych. Zgodnie z opracowaniem WHO trudno będzie osiągnąć cel, jakim jest 
zwiększenie udziału ludności żyjących na obszarach objętych sanitacją z 63% do 
75% pomiędzy rokiem 2010 a 2015. Realne wydaje się osiągnięcie 67%.
 Całkowite nakłady inwestycyjne na zapewnienie wody pitnej oraz poprawę 
warunków sanitarnych w regionach świata o nieuregulowanej gospodarce wod-
no-ściekowej przedstawiono na rysunku 1. Koszty poprawy warunków sanitar-
nych zostały oszacowane na prawie miliard dolarów, z czego 54% całkowitych 
nakładów dotyczy obszarów miejskich.
 Jednakże każde działania rozpatruje się nie tylko z punktu widzenia pono-
szonych kosztów, ale także oczekiwanych korzyści. Analizę wskaźników korzy-
ści-kosztów poprawy stanu sanitarnego wybranych regionów świata zaprezen-
towano na rysunku 2.
 Przedstawione na rysunku 2 wskaźniki korzyści-kosztów przyjmują warto-
ści w granicach od 2,8 na obszarach Sahary do 8,0 w regionie Azji Wschodniej. 
Globalny gospodarczy zysk z inwestycji w poprawę warunków sanitarnych osza-
cowano na 5,5. Największy udział w całkowitych korzyściach ma wartość oszczę-
dzonego czasu – ponad 70%. Korzyści zdrowotne stanowią zaś od 5 do 13% cał-
kowitych korzyści.

5 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886).
6 E. Rauba, Eliminacja subsydiowania skrośnego w usługach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
„ Inżynieria Ekologiczna” 2012 nr 30, s. 277-286. 
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 Analizy WHO pokazują koszty związane z poprawą warunków sanitarnych 
na obszarach problematycznych. Jednakże problem poprawy jakości wód doty-
czy także krajów europejskich. Udział ludności państw europejskich, korzystają-
cych z komunalnych oczyszczani ścieków w stosunku do całkowitej liczby ludno-
ści, zaprezentowano na rysunku 3.
 Dane zilustrowane na rysunku 3 pokazują, że udział ludności obsługiwanej 
przez oczyszczalnie ścieków w europejskich państwach waha się od 7% w Mace-
donii do 99,4% w Niderlandach. Ludność korzystająca z oczyszczalni w Polsce 
stanowi 64,2% ogółu ludności kraju, co mieści się w granicach wartości średnich.

Rysunek 1 

Całkowite nakłady inwestycyjne na poprawę warunków sanitarnych w wybranych regionach świata 

[USD, poziom cen 2010 roku]

Oznaczenia:
N Africa  – Afryka Północna
SSA   – afrykańskie obszary subsaharyjskie
LAC   – Ameryka Środkowa i Karaiby
CCA   – Kaukaz i Środkowa Azja
E Asia  – Azja Wschodnia
S Asia  – Azja Południowa
SE Asia  – Południowo-Wschodnia Azja
W Asia  – Azja Zachodnia
Oceania  – Oceania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Global costs and benefi ts of drinking-water supply and sanitation inte-

rventions to reach the MDG target and universal coverage, WHO/HSE/WSH/12.01, World Health Organization 2012.
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Rysunek 2 

Wskaźniki korzyści-kosztów poprawy stanu sanitarnego (poziom cen 2010 roku)

Źródło: Global costs and benefi ts of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and 

universal coverage, WHO/HSE/WSH/12.01, World Health Organization 2012.

 

Rysunek 3 

Procentowy udział ludności obsługiwanej przez komunalne oczyszczalnie ścieków w ogólnej liczbie 

ludności wybranych państw Europy (stan na 2009 rok)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, Główny Urząd Statystycz-

ny, Warszawa 2012, s. 108.
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Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków w Polsce

 Najbardziej optymalnym rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej jest 
jednoczesna realizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednakże 
wiąże się to ze znacznymi nakładami inansowymi. Często zatem budowa syste-
mów kanalizacyjnych nie nadąża za rozwojem systemów wodociągowych.
 Duże znaczenie, ze względu na wielkość nakładów inwestycyjnych, ma zobli-
gowanie Polski do wprowadzenia w życie wymagań zawartych w dyrektywie 
Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa ta 
nakłada na Polskę konieczność rozbudowy i budowy komunalnych oczyszczalni 
ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach. W celu realizacji 
tych zobowiązań opracowany został Krajowy program oczyszczania ścieków ko-
munalnych (KPOŚK).7 W związku z analizą istniejącej sytuacji program był kilka-
krotnie aktualizowany.
 Długość sieci kanalizacyjnej w 2011 roku wyniosła prawie 118 tys. km i zwięk-
szyła się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 9% (w przybliżeniu o 10 tys. 
km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci (w km na 100 
km2) występuje w województwach: śląskim (99,3), podkarpackim (77,2), mało-
polskim (70,1) oraz pomorskim (45,3). W ciągu 2011 roku na terenach wiejskich 
przybyło prawie 8 tys. km nowej sieci (przyrost o 14,4%), a w miastach ponad 
2 tys. km (o 4,3%)8.
 Ze względów technicznych i ekonomicznych niemożliwa jest jednak realiza-
cja systemów kanalizacyjnych na wszystkich obszarach. Dotyczy to przede 
wszystkim obszarów o zabudowie rozproszonej. W związku z tym ścieki na tych 
terenach odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Liczba zbiorników bezodpływowych, w których czasowo 
składuje się nieczystości ciekłe, spadła z około 2 407 tys. w 2010 roku do 2 359 
tys. w roku 2011, przy wzroście liczby przydomowych oczyszczalni ścieków 
z około 81 tys. w 2010 roku do około 103 tys. w 2011 roku (o 27,7%)9. Jest to 
bardzo korzystny trend, gdyż zbiorniki bezodpływowe stanowią tylko pośrednie 
ogniwo w systemie oczyszczania ścieków i nieczystości muszą być z nich usuwa-
ne i poddawane kolejnym procesom. Często są również nieszczelne, co stanowi 
zagrożenie dla gleb i wód. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków mają 
zapewnić odpowiednią jakość oczyszczonych ścieków i mogą być bezpośrednio 
odprowadzane do wód lub do ziemi.

7 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 
2003.
8 Infrastruktura komunalna w 2011 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2012, s. 12.
9 Ibidem, s. 13.
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Subsydiowanie skrośne w usłudze zbiorowego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w Polsce

 Usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowane są 
w Polsce przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Spośród przedsię-
biorstw funkcjonujących w Polsce 61,3% to spółki prawa handlowego, 31,2% – 
zakłady budżetowe, 2,2% – jednostki budżetowe oraz 5,3% to pozostałe formy 
organizacyjno-prawne.
 Aby przedsiębiorstwa mogły realizować swoje zadania, istotne jest ustalenie 
odpowiednich taryf. Powinny one uwzględniać, oprócz kosztów eksploatacji sys-
temów, także konieczne nakłady inwestycyjne. Świadczenie usług wodociągo-
wych i kanalizacyjnych charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wartości ma-
jątku trwałego jednostki wodociągowo-kanalizacyjnej do rocznych kosztów eks-
ploatacji tak zwaną kapitałochłonnością, która jest ściśle powiązana z możliwo-
ścią prowadzenia przez jednostkę wodociągowo-kanalizacyjną samodzielnej 
polityki rozwojowej i modernizacyjnej posiadanej infrastruktury. Rosnące koszty 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej przekładają się na wzrost wysokości taryf za usługi 
dostarczania wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków.
 Od 30 sierpnia 2010 do 17 lutego 2011 roku Najwyższa Izba Kontroli objęła ba-
daniami 14 gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków. Wśród tych gmin 11 wybrało prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez samorządowe jednostki organizacyj-
ne (w dziewięciu gminach wybrano formę gminnych spółek prawa handlowego, 
a w dwóch – gminnych zakładów budżetowych). W trzech gminach zadania te reali-
zowane są przez komórki organizacyjne urzędów gminy (referaty, wydziały)10.
 Jednym z badanych elementów były także taryfy za wodę i ścieki. Wśród za-
rzutów stawianych gminom znalazły się przede wszystkim:
• nierzetelne sporządzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków;
• ustalanie stawek cen za wodę i ścieki na poziomie, który nie zapewnia pełne-

go pokrycia kosztów świadczenia usług;
• subsydiowanie skrośne, poprzez pokrywanie części kosztów dostarczania 

wody i odbioru ścieków usługobiorcom z terenu tych gmin dochodami bu-
dżetu gmin pochodzącymi z innych źródeł11.

 Subsydiowanie skrośne dotyczy jednak nie tylko pokrywania kosztów 
świadczenia jednej usługi przez inną, ale także pokrywania kosztów odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków generowanych przez jedną grupę usługobiorców 
opłatami ponoszonymi przez inne grupy. Widoczne jest to także w taryfach usta-
lanych przez miasta wojewódzkie (tabela 1).

10 Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2011.
11 Ibidem.
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Tabela  1 

Rodzaje taryf za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków w wybranych miastach Polski obowiązujących w 2013 roku

Lp. Miasto Taryfowe grupy odbiorców
Ceny za ścieki

[zł/m3]

Rodzaj taryfy 

w odniesieniu do usługi 

odprowadzania 

i oczyszczania ścieków

1 Zielona Góra gospodarstwa domowe
odbiorcy odprowadzający ścieki bezpośrednio do kolekto-
ra otwartego
pozostali odbiorcy 

4,81
2,42
6,27

niejednolita

2 Białystok gospodarstwa domowe
pozostali odbiorcy

2,94 jednolita

3 Bydgoszcz gospodarstwa domowe
zakłady przemysłowe
pozostali odbiorcy usług

5,08 jednolita

4 Gdańsk gospodarstwa domowe, przemysł
pozostali odbiorcy 5,76

jednolita

5 Gorzów 
Wielkopolski

gospodarstwa domowe i inni
przemysł

4,94 jednolita

6 Katowice gospodarstwa domowe
przemysł
pozostali odbiorcy

6,95 jednolita

7 Kielce ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowe-
go oraz użyteczności publicznej
pozostali odbiorcy

4,75

6,19

niejednolita

8 Kraków brak 5,03 jednolita
9 Łódź gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdro-

wia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sporto-
we, rodzinne ogrody działkowe, rolników indywidualnych, 
Zarząd Zieleni Miejskiej
pozostali dostawcy

3,63

7,03

niejednolita

10 Lublin odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych
odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych
odbiorcy usługi rozliczani ryczałtowo

4,31 jednolita

11 Olsztyn gospodarstwa domowe
przemysł i usługi
pozostali odbiorcy

4,87 jednolita

12 Opole 19 grup w zależności od rodzaju odprowadzanych ścieków, 
miejsce

od 3,86 
do 13,75

niejednolita

13 Poznań gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
przemysł

W zależności 
od zlewni 
(5 zlewni), 
na przykład:
5,19
5,30

niejednolita

14 Rzeszów brak 3,07 jednolita
15 Szczecin gospodarstwa domowe

odbiorcy przemysłowi
pozostali odbiorcy

6,19 jednolita

16 Toruń gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług
odbiorcy usług na podstawie pomiaru

4,47 jednolita

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.cena-wody.pl [30-04-2013].
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 Zaledwie w 5 miastach wojewódzkich stosuje się taryfę niejednolitą, czyli 
obciąża odbiorców opłatami za oczyszczanie ścieków, biorąc pod uwagę genero-
wane przez nich koszty. Większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyj-
nych stosuje taryfę jednolitą. Ustala jednakowe stawki opłaty, mimo wyróżnienia 
kilku grup odbiorców (tabela 1). Taryfowe grupy odbiorców są bowiem często 
wydzielane tylko ze względu na różne opłaty abonamentowe. Nie zapewniają za-
tem eliminacji subsydiowania skrośnego pomiędzy różnymi odbiorcami usługi.

Podsumowanie

 Koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna stać się podstawową zasadą 
przy podejmowaniu działań społecznych i gospodarczych przez rządy wszyst-
kich państw. Polska uznając ważność problemów środowiskowych zawarła zasa-
dę zrównoważonego rozwoju w najważniejszym akcie prawnym kraju, czyli 
w Konstytucji. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju pozwoli na włączenie 
ochrony środowiska w każdą sferę życia człowieka. Jednym z istotnych proble-
mów jest zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości oraz minimaliza-
cja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wodne i pozostałe zależne od 
niego ekosystemy. Część zasad odnosi się także do ekonomicznych aspektów 
ochrony wód. Podstawową zasadą jest tu zasada „sprawca zanieczyszczenia pła-
ci”. Gospodarstwa domowe i przemysł z reguły nie oczyszczają we własnym za-
kresie wytwarzanych przez siebie ścieków. Obowiązek ten przejmują przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Nie oznacza to jednak, że podmioty emi-
tujące ścieki nie będą obciążane kosztami oczyszczania adekwatnie do wielkości 
generowanych kosztów. Istotne zatem jest wyeliminowanie tak zwanego subsy-
diowania skrośnego. Taryfy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na-
leży skonstruować w ten sposób, by zróżnicować ceny za ścieki dla określonych 
grup odbiorców, biorąc pod uwagę udział kosztów oczyszczania ścieków pocho-
dzących od danej grupy w całkowitych kosztach oczyszczania ścieków.
 Jak wynika z analizy taryf za ścieki, obowiązujących w miastach wojewódz-
kich Polski, w dalszym ciągu w większości z nich (prawie 69%) nie wyeliminowa-
no subsydiowania skrośnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbior-
ców usługi. Często wynika to zapewne z faktu trudności w określeniu ładunków 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach pochodzących od podmiotów, korzystają-
cych z usługi zbiorowego oczyszczania ścieków. Jak pokazują badania, przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wyróżniają zazwyczaj dwie podstawowe 
grupy odbiorców, a mianowicie odbiorców komunalnych oraz przemysł. W od-
niesieniu do odbiorców komunalnych można określić ładunek zanieczyszczenia 
zawartego w ściekach w oparciu o średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach, 
które są zawsze bardzo zbliżone ze względu na powtarzalność czynności wyko-
nywanych w gospodarstwach domowych. Pozostała część ładunku zanieczysz-
czenia pochodzić będzie od przemysłu.
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 Drugą przyczyną niewłaściwego poziomu cen za ścieki może być aspekt spo-
łeczny. Ceny ścieków dla odbiorców komunalnych mogą być podnoszone w ogra-
niczony sposób, uwzględniając możliwości gospodarstw domowych.
 Rozwój zbiorowych systemów odbierania i oczyszczania ścieków wymaga 
nakładów inwestycyjnych. Muszą one znaleźć odzwierciedlenie w kosztach funk-
cjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a co za tym idzie 
w opłatach za ścieki.




