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RZECZOWY WYMIAR POLITYKI SPÓJNOŚCI
W ROZWOJU BRANŻY WODNO-KANALIZACYJNEJ
W POLSCE
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie rzeczowego wymiaru działań, jakie
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej zrealizowano w okresie dziesięciu lat naszego członkostwa w UE. Analizą objęto dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz materiały źródłowe Izby Gospodarczej Wodociągi
Polskie i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Artykuł ma charakter badawczy. Z przedstawionej analizy wynika, że na przestrzeni minionych dziesięciu lat branża wodociągowo-kanalizacyjna dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego w każdym z obszarów działania.
W latach 2000-2012 wybudowano ponad 63 tys. km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano
lub rozbudowano 90 tys. km, a od podstaw zbudowano 324 oczyszczalnie ścieków. Zakres
tych działań nie byłby możliwy bez ogromnego wpływu, jaki w tym zakresie miały fundusze
pomocowe UE, przede wszystkim Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Słowa kluczowe: branża wodno-kanalizacyjna, infrastruktura wodociągowo-ściekowa.
DOI: 10.15611/pn.2015.380.43

1. Wstęp
Polityka spójności Unii Europejskiej istotnie oddziałuje na rozwój gospodarczy krajów członkowskich Wspólnoty. Należy jednak podkreślić, że celem polityki spójności jest nie tyle dążenie do równości, ile raczej niwelowanie występujących nierówności. Działania podejmowane w jej ramach wywierają znaczący wpływ na wzrost
PKB w najsłabszych regionach Unii i zmniejszenie dysproporcji w rozwoju gospodarczym. Takie pozytywne oddziaływanie można zauważyć także w regionach Polski, która jest jednym z największych beneficjentów tej polityki.
Wejście do Unii Europejskiej było dla Polski wielką szansą na zmniejszenie dysproporcji w rozwoju gospodarczym zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym,
jak i lokalnym. Wiązało się ono jednak z licznymi zobowiązaniami, które musieliśmy zrealizować, by sprostać wymaganiom Wspólnoty, a było to możliwe dzięki
korzystaniu ze środków polityki spójności. Jednym z obszarów wymagających takiego wsparcia była ochrona środowiska i gospodarka wodna. W tym przypadku, ze
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względu na spore zaniedbania w zakresie jakości wody pitnej i stanu infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej, stan zasobów wodnych znacznie odbiegał od standardów unijnych. Dlatego wysoki priorytet w obszarze ochrony środowiska został
nadany przywracaniu czystości wód. W 2015 r. zbliża się koniec okresów przejściowych ustanowionych dla gospodarki wodno-ściekowej i Unia Europejska rozliczy
Polskę z efektów realizacji zadań z tego zakresu.

2. Polityka spójności w branży wodociągowo-ściekowej
Podstawowym warunkiem rozwoju lokalnego, a tym samym zmniejszenia różnic
w poziomach rozwoju, jest posiadanie przez miasta i gminy odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym sieci wodno-kanalizacyjnej, ujęć wody pitnej spełniających parametry jakościowe oraz nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Zapóźnienia w tym obszarze były podstawową barierą w rozwoju naszych miast i gmin.
W ciągu minionych dziesięciu lat wiele się zmieniło w tym obszarze dzięki wsparciu finansowemu, jakie Polska uzyskała z funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i strukturalnych).
W absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej ogromną rolę odgrywają fundusze celowe, w tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Zarówno narodowy fundusz, jak i wojewódzkie fundusze pełnią funkcję instytucji wdrażających dla projektów realizowanych ze środków
Unii Europejskiej.
W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 do końca 2007 r. wdrażano w Polsce ponad 84,6 tys. projektów na łączną kwotę dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 93,3 mld zł [Murzyn 2010].
W podziale na kategorie interwencji ponad 83% projektów realizowanych było
w sektorze produkcyjnym, 9% w kategorii zasobów ludzkich, ok. 4,5% w sektorze
infrastruktury podstawowej, w tym wodociągowo-ściekowej1.
Biorąc pod uwagę wielkość zaangażowanych środków, najwięcej funduszy zaangażowano właśnie w finansowanie infrastruktury podstawowej. Wynika to ze
znacznie większej wartości projektów infrastrukturalnych, jak również z ogromnych braków i zaniedbań w zakresie tej infrastruktury w Polsce. Wydatki na rozbudowę i modernizację infrastruktury podstawowej stanowiły 54,3% ogółu płatności2.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE kwalifikuje się do trzech głównych obszarów interwencji:
– sektor produkcyjny – gdzie zalicza się projekty m.in.: z zakresu wsparcia dla przedsiębiorstw,
sfery B+R, innowacyjności, turystyki, rolnictwa czy leśnictwa;
– rozwój zasobów ludzkich – wsparcie rynku pracy, szkolenia zawodowe, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
– infrastruktura podstawowa – projekty dotyczące m.in.: infrastruktury, telekomunikacji i informacji, środowiska, kultury, ochrony zdrowia [Murzyn 2010].
2
W Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 przewidziano przeznaczenie ok. 53% całości
alokacji na infrastrukturę podstawową.
1
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Wysoki priorytet położono w odniesieniu do infrastruktury ochrony środowiska, w tym szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na realizację projektów związanych z ochroną środowiska do końca 2007 r. zaangażowano ponad
18 mld zł. Najwięcej zrealizowanych projektów było w gospodarce wodno-kanalizacyjnej.
Natomiast w latach 2007-2013 najważniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce był Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), w którym na te cele przewidziano ponad 5 mld
euro. Od początku wdrażania PO IiŚ podpisano ponad 700 umów. Do 2012 r. na
wszystkie inicjatywy prośrodowiskowe rozdysponowano ok. 18,5 mld zł, z czego
ponad 56,4% środków wydatkowano w obszarze „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”, w tym na „Oczyszczanie ścieków” przeznaczono aż 48,7%,
pozostałe zaś 7,7% na „Gospodarkę i zaopatrzenie w wodę pitną” [Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego 2013].
Budowa sieci kanalizacyjnej była głównym elementem wsparcia w ramach
projektów przypisanych do kategorii „Oczyszczanie ścieków”. Dofinansowanie
UE dla wszystkich podpisanych umów wyniosło 3046 mln zł. Dzięki zakończonym projektom wybudowano ok. 3886 km sieci kanalizacyjnej, natomiast modernizacji poddano odcinki na długości ok. 12 km. Ostatecznie w efekcie podpisanych
w latach 2007-2013 umów przewiduje się budowę ok. 8611 km i modernizację ok.
98 km sieci kanalizacyjnej. Kompleksowy rozwój opisanej infrastruktury zapewniają ponadto inwestycje w obiekty oczyszczalni ścieków. Do 2012 r. wybudowano
26 takich obiektów, a 65 poddano modernizacji. Również w tym przypadku zakontraktowane umowy wskazują na dalszy wzrost realizacji podobnych projektów, w
rezultacie których powstaną 74 oczyszczalnie, a 135 istniejących obiektów zostanie
zmodernizowanych.
Natomiast w obszarze „Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę pitną” dofinansowanie UE w latach 2007-2013 dla wszystkich podpisanych umów wyniosło
479 mln zł. W tym przypadku inwestycje dotyczyły głównie budowy i modernizacji sieci wodociągowej (realizowanych także w charakterze projektów kompleksowych, w których prowadzona była również sieć kanalizacyjna). Dodatkowym celem
inwestycji była budowa lub modernizacja obiektów uzdatniania wody. Rezultatem
zakończonych inwestycji była realizacja ok. 1108 km sieci wodociągowej oraz modernizacja ok. 99 km sieci już występującej. Zgodnie z podpisanymi umowami w
najbliższym czasie oczekuje się budowy jeszcze ok. 2142 km i modernizacji ok.
222 km sieci wodociągowej.
Fundusze strukturalne poprawiają codzienne życie obywateli i jednocześnie
sprawiają, że Polska wypełnia standardy środowiskowe związane z zarządzaniem
gospodarką wodno-kanalizacyjną.
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3. Statystyczny wymiar efektów rzeczowych
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w latach 2000-2012
Od 2000 r. zaczęto w Polsce sporo inwestować w ochronę środowiska i gospodarkę
wodną, w tym szczególnie w gospodarkę wodno-ściekową. Było to możliwe przede
wszystkim dzięki uruchomieniu znacznych środków unijnych. W latach 2000-2012
środki na finansowanie działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wzrosły z 6 do 12 mld zł. W przypadku nakładów na gospodarkę wodną, w tym
ochronę wód i gospodarkę ściekową, był to wzrost z 1,7 do 3,2 mld zł [GUS 2013a].
Głównym źródłem finansowania działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce w latach 2000-2012 były środki własne jednostek gospodarczych, w tym gmin (ok. 40%), pozostałe to środki z zagranicy (ok. 20%) i fundusze
ekologiczne (17%), przy stałym udziale budżetu państwa w wysokości ok. 7% [GUS
2013a]. Tendencja zwiększania nakładów na gospodarkę ściekową i ochronę wód
wynikała przede wszystkim z dostosowania polskiej gospodarki do obowiązujących
w Unii Europejskiej wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz dyrektywy Rady dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i dostosowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej [Dyrektywa Rady 1991]. W tym celu opracowano m.in.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który zakładał
wyposażenie do 2015 r. wszystkich aglomeracji powyżej 2000 RLM3 w systemy
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
Dlatego w badanym okresie nastąpił znaczny wzrost zarówno długości sieci
wodociągowej (średniorocznie 2-4 tys. km), jak i kanalizacyjnej (ok. 6 tys. km), co
przedstawiają rysunki 1 i 2. Szczególna intensyfikacja przyrostu sieci nastąpiła na
obszarach wiejskich ze względu na znaczne dysproporcje w długości między siecią
wodociągową i kanalizacyjną.
Mimo zintensyfikowanych działań w zakresie przyrostu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nadal na obszarach wiejskich widoczne są znaczne rozbieżności (rys.
1 i 2). Wynika to przede wszystkim z rozproszenia zabudowy wiejskiej: 15,1 mln
ludności wiejskiej zamieszkuje w ponad 40 tys. miejscowości, co ze względów technicznych i ekonomicznych przesądza o konieczności stosowania indywidualnych
rozwiązań odprowadzania i oczyszczania ścieków w stopniu zapewniającym odpowiednią ochronę środowiska [GUS 2013b].
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej widoczne jest również przez
pryzmat oddawanych do eksploatacji nowych oczyszczalni ścieków, dokonywanej
modernizacji już istniejących i likwidacji oczyszczalni mechanicznych, w konsekwencji czego spada ilość nieoczyszczonych ścieków. W latach 2000-2012 liczba
oczyszczalni ścieków ogółem wzrosła z 2475 do 3278, największy przyrost odnotowano w przypadku oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów
– w miastach był to wzrost z 256 do 386, a na wsi z 170 do 444 [GUS 2013a].
3
RLM (równoważna liczba mieszkańców) to parametr projektowy oczyszczalni ścieków wyrażający wielokrotność ładunku biologicznego zanieczyszczeń w ściekach w stosunku do wzorcowego
jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych.
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Rys. 1. Przyrost długości sieci wodociągowej rozdzielczej w latach 2000-2012 (w km)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów GUS: Infrastruktura komunalna w 2012, Infrastruktura komunalna w 2011, Infrastruktura komunalna w 2010, Infrastruktura komunalna w
2009, Infrastruktura komunalna w 2005.

Rys. 2. Dynamika przyrostu sieci kanalizacyjnej w latach 2000-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów GUS: Infrastruktura komunalna w 2012, Infrastruktura komunalna w 2011, Infrastruktura komunalna w 2010, Infrastruktura komunalna w
2009.
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Skalę poprawy sytuacji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w
Polsce obrazują dane statystyczne GUS przedstawione w tabeli 1, gdzie widoczny
jest spadek o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków w latach 2000-2012.
Tabela 1. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód i do ziemi w Polsce
w latach 2000-2012
Wyszczególnienie

2000
hm3
Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadza9151
ne do wód lub do ziemi
Ścieki przemysłowe i komunalne
2502
wymagające oczyszczenia
Ścieki przemysłowe i komunalne
301
nieoczyszczone
w tym ścieki komunalne
1494
•• oczyszczane
1243
–– mechanicznie
85
–– biologicznie
706
•• z podwyższonym usuwaniem biogenów
451
Ścieki komunalne nieoczyszczone
251

2005

2010

2012

8982

9217

9114

2115

2309

2199

186

176

144

1274
1140
50
367
723
134

1294
1242
1,4
228
1013
55

1259
1203
1,4
189
1014
56

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [GUS 2013b].

Największy spadek zarówno w ilości, jak i w stopniu oczyszczania ścieków
widoczny jest w przypadku ścieków komunalnych, gdzie ilość nieoczyszczonych
ścieków spadła czterokrotnie; w przypadku ścieków przemysłowych jest to spadek
o połowę.
Pozytywnym aspektem jest fakt, iż według danych GUS w latach 2000-2012
w ściekach oczyszczonych i nieoczyszczonych ze względu na wyższy stopień
oczyszczania zanotowano spadek odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń, co
zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych po oczyszczeniu
do wód lub do ziemi w latach 2000-2012
Rok

BZT5

ChZT

2000
2005
2009
2010
2011
2012

57,7
27,2
11,7
12,6
10,5
10,2

149,9
101,5
73,3
80,2
72,0
69,5

Źródło: [KZGW 2013; GUS 2013a].

Zawiesina
ogólna
w tys. ton na rok
61,0
36,1
18,2
19,0
16,0
14,9

Azot ogólny

Fosfor ogólny

36,8
28,2
21,1
22,4
18,2
17,3

5,1
2,7
1,2
1,2
1,1
1,1

478

Lidia Kłos

Największy, bo aż pięciokrotny spadek zanotowano w przypadku ładunku

BZT54 i zawiesiny ogólnej. Osiągnięte spadki ładunków zanieczyszczeń w ściekach
komunalnych odprowadzanych po oczyszczeniu do wód lub do ziemi były efektem
realizacji inwestycji ujętych w KPOŚK, co w konsekwencji pozwoliło na osiągnięcie poniższych poziomów w zakresie redukcji zanieczyszczeń, zgodnie z tabelą 3.
Tabela 3. Osiągnięte efekty w zakresie redukcji zanieczyszczeń w odniesieniu do traktatu akcesyjnego

Rok

2005
2010

Procent redukcji
zanieczyszczeń
biodegradowalnych
według traktatu akcesyjnego
69
86

Osiągnięty procent
redukcji zanieczyszczeń
biodegradowalnych na
wszystkich oczyszczalniach ścieków ujętych
w KPOŚK
49,0
82,3

Osiągnięty
procent redukcji
zanieczyszczeń
biogennych
Azot ogólny

Fosfor ogólny

44,0
70,7

52,0
78,6

Źródło: [Barczewska 2014].

Rys. 3. Ludność miast i wsi korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni
ścieków w latach 2000-2012 (w procentach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska, GUS za lata: 2000, 2007, 2009, 2012.
4

BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu.
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Otrzymane efekty w zakresie redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych pozwoliły przede wszystkim na zbliżenie się do wyznaczonych w traktacie akcesyjnym poziomów ich redukcji (tab. 3).
Wymiernym efektem przyrostu długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest
większa liczba ludności obsługiwanej przez ten rodzaj infrastruktury, która w przypadku sieci wodociągowej wzrosła w miastach z 91,7% w 2000 r. do 95,4% w 2012 r.,
a w przypadku sieci kanalizacyjnej z 83% do 87%.
Należy podkreślić, że w badanym okresie szczególny wysiłek w zakresie przyrostu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej skierowany był na obszary wiejskie, gdzie
w odniesieniu do sieci wodociągowej wyniósł ponad 15%, a do sieci kanalizacyjnej
– prawie 150% (rys. 3). Dzięki temu liczba ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków na wsi wzrosła z 10,8 do 33%.
Dzięki budowie oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej jakość wód
w Polsce uległa poprawie. W zasadzie nie mamy już większych miasteczek bez
systemów kanalizacyjnych, a wozy asenizacyjne, kiedyś widok codzienny, powoli
przechodzą do przeszłości. Obecnie coraz mniej ścieków trafia do naszych rzek i
jezior z rozszczelnionych szamb czy bezpośrednich zrzutów. Do poprawy wód przyczyniły się liczne projekty, w tym te największe, jak np.: „Poprawa jakości wody
dla Szczecina”, który był jednym z większych tego typu w Europie. Jego głównym
celem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Szczecina, a co za tym
idzie, ochrona wód Odry i Bałtyku. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze
środków UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie. Całkowity koszt wyniósł
282 mln euro, dofinansowanie unijne to ponad 180 mln euro, 96 mln euro pochodziło z kredytów i pożyczek BOŚ oraz z narodowego i wojewódzkiego FOŚiGW
[Ochrona wód… 2013].

4. Zakończenie
Wpływ funduszy unijnych widoczny jest w wielu obszarach życia społecznego
i gospodarczego regionów Polski. Środki te pobudziły wiele sił rozwojowych, mając
niewątpliwie pozytywny wpływ na sytuację regionów – w tym zakresie ich rola jest
nie do przecenienia. Widoczne jest to również w obszarze ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, w której ze względu na znaczne zaniedbania
w branży wodno-ściekowej okresy przejściowe przedłużono do 2015 r.
Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pozwoliła na osiągnięcie widocznych w całym kraju efektów w zakresie redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych i biogennych. Według danych statystycznych w latach 2000-2012
o połowę zmniejszyła się ilość ścieków nieoczyszczonych, przy jednoczesnym ponaddwukrotnym zwiększeniu ilości ścieków oczyszczonych.
Wszystkie te działania przyczyniły się przede wszystkim do:
•• polepszenia stanu sanitarnego rzek i jezior,
•• zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń spływających do Morza Bałtyckiego,
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•• zwiększenia poziomu ochrony bioróżnorodności,
•• wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych i głębinowych,
•• redukcji ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
pozwalając tym samym na zbliżenie się do wyznaczonych przez traktat akcesyjny
wymogów redukcji zanieczyszczeń.
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MATERIAL DIMENSION OF COHESION POLICY
IN THE DEVELOPMENT OF THE WATER-SEWAGE INDUSTRY
IN POLAND
Summary: An aim of the article is to show material dimension of actions which have
been implemented in water-sewage industry for 10 years of the membership of Poland to
the EU. Ananalys is covered statistical data of the Central Statistical Office and National
Water Management Board as well as source materials of the Polish Chamber of Waterworks
Commerce and the Ministry of Regional Development. The article has a research nature. The
analysis shows that water-sewage industry has made a huge civilization leap in each of action
areas in the last 10 years. There were built over 63000 kilometers of sewage networks, 90000
kilometers were modernized or expanded and 324 sewage treatment plants were built from
scratch. The scope of these actions would not have been possible without huge influence of the
auxiliary funds of the EU, most of all Cohesion Fund and European Regional Development
Fund.
Keywords: water-sewage industry, water and wastewater infrastructure.

