
Z CZEGO WYNIKAJĄ KOSZTY WODY I ŚCIEKÓW? 

 

Na prognozowany wzrost opłat za wodę i ścieki dodatkowo wpływ ma sytuacja 

makroekonomiczna. W wielu obszarach nastąpiły znaczne wzrosty kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstw w tym ZGK. W szczególności dotyczą one zmian cen 

energii, zmian cen odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych, zmian stawek 

podatku od nieruchomości, zmian kosztów wynagrodzeń oraz wzrost poziomu inflacji. 

• Wzrost cen za energię i zagospodarowanie osadów ściekowych 

Obecnie rachunek za prąd składa się z czterech części.  

 

Pierwsza z nich to opłata za prąd – czyli płatność za energię, którą faktycznie Spółka zużyła.  

 

Druga pozycja na rachunku to opłata dystrybucyjna, czyli płatność za doprowadzenie energii 

za pomocą sieci dystrybucyjnych.  

 

Kolejna to opłata mocowa, która pojawiła się na fakturze od 1 stycznia 2021 r., jako dodatkowa 

pozycja. O wartości opłaty mocowej decyduje Urząd Regulacji Energetyki; Stawka opłaty 

mocowej w 2021 roku dla odbiorców końcowych (w tym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o.) wynosiły 0,0762 zł/kWh, czyli 76,2 zł/ MWh, a w 2022 roku stawka ta wynosi już 0,1026 

zł/kWh netto.  

 

Ostatnią częścią składającą się na rachunek są podatki. Jest to stała wartość wynosząca 23% 

kwoty netto na rachunku.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe warto wskazać, że cena netto energii elektrycznej na okres 

styczeń-marzec 2022 r. kształtowała się na poziomie 1.242,05 zł/MWh, podczas gdy koszt 

jednostkowy netto za grudzień 2021 r. wynosił 376,70 zł/MWh, co stanowi 3,2-krotny wzrost. 

Na okres kwiecień-grudzień 2022 r. stawka ta uległa zmniejszeniu do 768,48 zł/MWh, a w 2023 

roku koszt ten wyniesie około 773,00 zł/MWh, tj. stawkę uzyskaną w wyniku 

przeprowadzonego wspólnie z gminą Siechnice zamówienia publicznego.  

 

Na poniższym wykresie pokazano wzrost kosztów energii elektrycznej w okresie od 2019 do 

2021 roku oraz prognozę zużycia od 2022 do 2024 roku 

 



 
 

 

W strukturze kosztów ponoszonych przed Spółkę, koszty energii elektrycznej stanowią około 

13-14 proc. ogółu kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń. 

 

 
 

Kolejnym elementem wpływającym na koszty działalności to zaobserwowany, w szczególności 

w okresie ostatniego roku, wzrost kosztów materiałów i robocizny, w tym: 

 

1) materiały eksploatacyjne dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wodomierze i 

materiały do wodomierzy) 

2) materiały do dezynfekcji wody (sól do elektrolizera w celu produkcji podchlorynu sodu) 
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3) materiały do oczyszczania ścieków (koagulant pix, flokulant proszek, wapno palone)  

4) wzrost kosztów zagospodarowania osadów ściekowych (uboczny produkt oczyszczania 

ścieków komunalnych): 

– odbiór skratek - wzrost o 130,00 zł/Mg i odpowiednio o 144,83%;  

- zawartości piaskowników – wzrost o 170,00 zł/Mg i odpowiednio o 54,05%; 

- odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych o 20,00 zł/Mg i odpowiednio o 105,71%; 

- tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne 

i tłuszcze - wzrost o 70,00 zł/Mg i odpowiednio o 138,89%; 

 

 

• Wzrost kosztów pracy 

 

Na wzrost opłat za wodę i ścieki wpływa także wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W ciągu 3 lat wartość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wzrosła o ponad 33 proc., co winno mieć swoje odzwierciedlenie we 

wzroście kosztów z tytułu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.  

 

• Rekordowa inflacja 

 

Dodatkowo, w związku z obecną sytuacją gospodarczą, zauważalny jest gwałtowny wzrost 

inflacji (już do poziomu około 14%, a co zaznaczają ekonomiści nie jest jeszcze najwyższą 

zakładaną wysokością), a próby przeciwdziałania temu zjawisku powodują także gwałtowny 

wzrost kosztów obsługi zadłużenia Spółki.  

• Rentowność branży wodno-kanalizacyjnej 

Wszystkie powyższe czynniki mają istotny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. 

Większość to bardzo duży wzrost kosztów niezależnych od Spółki. Biorąc pod uwagę 

ustawową zasadę samofinansowania działalności branży wodno-kanalizacyjnej, konieczne 

było wnioskowanie o zmianę obowiązującej taryfy dla zbiorowej dostawy wody i zbiorowego 

odbioru ścieków.  

 

 

 

 


