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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 

LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

1 GMINA pkt. 5d1. - Zaopatrzeniem w wodę zajmuje się spółka 
PWiK, w której gmina posiada ok. 50% udziałów, 

pozostałe udziały to są inne gminy (3). W tym punkcie 
należy zaznaczyć, że własność gminy to 100%, czy 50% i 

pozostałe 50% posiadają inne podmioty? 

Należy zaznaczyć 50% gmina i 50% inne. 

Natomiast w punkcie 5d1 po podaniu pełnej nazwy 
przedsiębiorstwa po średniku podać % zaopatrywanej 
ludności w gminie przez PWiK (czyli w tym przypadku 

100%). 

2 GMINA pkt 11 - Jeśli jedna inwestycja trwała 2 lata, czy należy 
rozbić ją tak, jak były wydatki, czy uwzględnić całą 

inwestycję na rok, w którym została zakończona? Jeśli 
została wykonana tylko dokumentacja projektowa 

(jesteśmy przed robotami) to też należy uwzględnić?  

Proszę wpisać wartość całej inwestycji (bez rozbicia na 
lata) na rok zakończenia inwestycji. Proszę uwzględnić 

tylko inwestycje zrealizowane, czyli jeśli jest tylko 
dokumentacja, to w inwestycji nie należy jej 

uwzględniać. W przypadku zrealizowanej inwestycji 
należy uwzględnić koszt dokumentacji w kosztach 

całkowitych. 

3 GMINA pkt. 12 - Do 2020r. gmina dopłacała do wody i ścieków, 
na dzień dzisiejszy na 2021r. nie ma dopłat, 

sprawozdanie na jaki dzień należy sporządzić 
(uwzględnić, czy są dopłaty czy nie)? 

Proszę uwzględnić. Opisujemy stan 2019/2020, 
Zaznaczyć TAK i wypełnić punkt 12a. 

4 GMINA pkt. 15 - Jeśli jest kilka rodzajów abonamentów, to jaki 
należy wybrać - najniższy, najwyższy czy średni? 

Proszę wybrać ten stosowany dla największej liczby 
odbiorców. 

5 GMINA pkt. 22-24 - Plany posiada przedsiębiorstwo 
wodociągów oraz ono zapewnia dostawę wody w 

przypadku czasowych przerw. Czy w tych przypadkach 
należy uwzględnić odp. na TAK? 

Proszę wpisać „TAK” (w uzgodnieniu z 
przedsiębiorstwem). 

6 GMINA Zadanie związane z zaopatrzeniem w wodę na terenie 
naszej Gminy realizuje spółka handlowa. W związku z 

czym wszelkie potrzeby oraz plany inwestycyjne 
realizowane są w ramach jej działalności. W ankiecie 

jest sporo pytań dot. planów inwestycyjnych oraz 
potrzeb w tym zakresie, o których Gmina ma bardzo 

niepełne informacje - pozyskanie danych będzie 
zdecydowanie czasochłonne, wtenczas ankieta nie 

byłaby przekazana w terminie. Na ile wymagane jest 
przekazanie tych danych, skoro Gmina sama 

bezpośrednio nie realizuje zadania? 

Jeśli Gmina nie realizuje inwestycji pozostawia pytania 
bez wypełnienia. 

7 GMINA Zwracam się z zapytaniem, czy jednostka budżetowa 
gminy zajmująca się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

na jej terenie powinna wypełnić ankietę dla gmin czy 
dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? 

Gmina musi wypełnić swoją „część A” ankiety, a 
jednostka budżetowa ankietę dla przedsiębiorstw 

wodociągowych. 

8 GMINA Czy w przypadku realizacji zadania własnego Gminy w 
zakresie zaopatrzenia w wodę przez spółkę prawa 

handlowego (w której Gmina jest 100% udziałowcem – 
jest to spółka miejska) koniecznym jest wypełnienie 

ankiety dla gmin i dla przedsiębiorstw wodno-
kanalizacyjnych czy tylko dla spółki miejskiej? 

Gmina musi wypełnić swoją „część A”, a Spółka ankietę 
dla przedsiębiorstw wodociągowych. 
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LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

9 PWIK Proszę o odpowiedź, czy w punktach 12 - 12.3 ankiety 
należy: 

a) wymienić wszystkie inwestycje z danej grupy 
zrealizowane w ostatnich pięciu latach i zsumować 

koszty, 

b) wymienić inwestycje z danej grupy pogrupowane na 
poszczególne lata, 

c) wymienić ostatnią inwestycję w danej grupie 
wykonaną w ostatnich pięciu latach. 

Odp. „c” - Wymienić rok i koszty ostatniej inwestycji z 
danej grupy zrealizowanej w ostatnich pięciu latach. 

10 PWIK Wypełniając pkt. 12. ww. ankiety proszą Państwo o 
podanie kosztów ostatnich przeprowadzonych 

inwestycji (z ostatnich 5 lat). Chciałbym zauważyć, że 
brakuje rozbicia na poszczególne lata. Proszę o podanie 

rozwiązania na przedstawioną sytuację. 

Proszę wymienić koszty ostatniej inwestycji z danej 
grupy zrealizowanej w ostatnich pięciu latach. Proszę 

podać rok zakończenia inwestycji. 

11 GMINA Czy jeśli gmina należy do międzygminnego związku, 
którego zadania własne wykonuje przedsiębiorstwo 

wodociągów i kanalizacji sp. z o. o., to czy gmina 
wypełnia ankietę przeznaczoną dla gmin? 

Gmina musi wypełnić swoją „część A”, a Spółka ankietę 
dla przedsiębiorstw wodociągowych. 

Proszę zatem ankietę wypełnić w zakresie posiadanej 
wiedzy np. jeśli gmina nie realizuje żadnych inwestycji 

wodociągowych (bo w jej imieniu realizuje to PWiK), to 
„część B” będzie pusta. 
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LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

12 PWIK Część A 

(Dot. pyt. 6) „Koszty utrzymania i funkcjonowania 
aparatury kontrolno-pomiarowej – zł/m3 wody 

dostarczonej odbiorcy”.  

Czy w tym punkcie należy podać koszty funkcjonowania 
systemów kontrolno-pomiarowych (np. monitoring 

sieci wodociągowej), czy również koszty 
opomiarowania dostarczonej wody do odbiorców 

(wodomierze, nakładki do radioodczytu)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę podać łączne koszty utrzymania aparatury 
kontrolno-pomiarowej, w tym wodomierzy oraz koszt 

utrzymania aparatury laboratoryjnej. 

13 PWIK (Dot. pyt. 7) „Koszty utrzymania i eksploatacji 
zaopatrzenia w wodę (w tys. zł/rok, średnia z ostatnich 

5 lat)”.  

Czy w tym punkcie należy wskazać koszty zgodnie z 
wykazywanymi w tabelach do wniosku taryfowego? W 
przepisach dotyczących kalkulacji kosztów zaopatrzenia 

w wodę na potrzeby wniosku taryfowego, koszty 
energii i amortyzacji wchodzą w skład kosztów 

utrzymania i eksploatacji, a więc czy w ankiecie podając 
je oddzielnie również należy je uwzględnić w kosztach 
utrzymania i eksploatacji, czy też należy je wyłączyć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę w Kosztach utrzymania i eksploatacji zaopatrzenia 
w wodę podać całkowite koszty z amortyzacją, energią i 

kosztami zakupu wody (zgodnie z wnioskiem taryfowym) 
oraz wypełnić odpowiednio pozostałe pozycje. 
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LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

14 PWIK 

 

(Dot. pyt. 12-12.3) Czy należy wykazać w tych pytaniach 
inwestycje realizowane ze środków własnych oraz z 

dofinansowaniem ze środków zewnętrznych (np. 
modernizacje sieci wodociągowej realizujemy w 

ramach inwestycji finansowanych środkami własnymi 
przedsiębiorstwa oraz w ramach inwestycji 

finansowanych ze środków zewnętrznych)? Czy 
wykazać łącznie (inna stawka amortyzacji, inne lata 

realizacji)? Przedsiębiorstwo modernizując sieć 
wodociągową i przyłącza wodociągowe, dokonuje 

sukcesywnie wymian krótkich odcinków (dot. głównie 
przyłączy wodociągowych), czy w ramach w/w punktów 

wykazać wszystkie nakłady inwestycyjne, czy 
realizowane na dłuższych odcinkach przewodów 

wodociągowych? 

Proszę wymienić koszty ostatniej inwestycji z danej 
grupy zrealizowanej w ostatnich pięciu latach. 

15 PWIK Część B 

Czy w tej części ankiety należy odnosić się wyłącznie do 
obecnie obowiązującego Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego funkcjonującego w Przedsiębiorstwie, 
czy podać również inne potrzeby, które na obecną 
chwilę nie są uwzględnione w Planie Wieloletnim?  

Plan jest okresowo aktualizowany. 

Proszę podać wszystkie potrzeby, w tym 
nieuwzględnione w obecnym planie  

16 PWIK (Dot. pyt. 28-28.1) Czy zadania inwestycyjne dot. 
modernizacji sieci wodociągowej, nieposiadającej 

zbiorników magazynujących, ująć w poz. 28, czy 28.1? 
Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej 

realizowana jest przez nasze przedsiębiorstwo w 
ramach inwestycji z własnych środków oraz z 

dofinansowaniem środków zewnętrznych (w ramach 
podpisanej umowy na dofinansowanie), czy wykazywać 

również zadania inwestycyjne, na które 
przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie i zadania 

będą realizowane do końca 2021 roku? 

Ponieważ pytanie dotyczy sieci należy udzielić 
odpowiedzi w punkcie 28. Ponieważ Państwo dostaliście 
już środki wspierające realizację inwestycji proszę ich tu 

nie uwzględniać. Tu proszę uwzględnić wszystkie 
potrzeby finansowe na planowane inwestycje, a nie w 

toku realizacji.  

17 PWIK Pytania od Komunalnego Zakładu Budżetowego:  

Pytanie nr 6 

- roczne koszty wynagrodzeń podanej liczby etatów w 
tys. zł (dane za rok 2020 czy średnia z ostatnich 5 lat) 

- koszty stałe i koszty zmienne -pobór wody, - 
uzdatnianie, -dystrybucja (dane za 2020 rok czy średnia 

z ostatnich 5 lat) 

Pytanie nr 7 

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe dotyczą 
wyłącznie własnych środków trwałych Zakładu czy 

razem ze środkami trwałymi przekazanymi przez Gminę 
w nieodpłatne użytkowanie?  

Pyt. 6 - Proszę podać średnią z ostatnich 5 lat dla 
wszystkich pozycji 

Pyt. 7 – Tak, jak jest przyjęte przy wniosku taryfowym. 

 



Projekt: „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” 
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/2020 

 

5 

LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

18 PWIK Pkt 20 ankiety: Czy prowadzony jest monitoring 
operacyjny jakości wody? 

Co oznacza „monitoring operacyjny jakości wody”? 

 

„Monitoring operacyjny jakości wody” obejmuje 
monitorowanie co najmniej mętności w zakładzie 

zaopatrującym w wodę w celu regularnego 
kontrolowania skuteczności fizycznego usuwania 

zanieczyszczeń za pomocą procesów filtracji oraz colifagi 
somatyczne, lub inne parametry wykorzystywane do 
oceny skuteczności procesów uzdatniania wody jak 

UV254, barwa, żelazo czy mangan itp. 

19 PWIK Czy modernizację należy traktować jako wymianę? Tak, modernizację należy traktować jako wymianę. 

20 GMINA Pkt 8 – Gmina posiada wieloletni plan rozwoju, ale nie 
stricte dot. wodociągów - wodociągi są jedynie jednym 

z elementów. Czy wobec tego zaznaczać odpowiedź 
„TAK”? 

Tak 

21 PWIK Czy w przypadku przedsiębiorstwa, które obsługuje 
kilka gmin w zakresie dostawy wody i odprowadzenia 
ścieków ankietę sporządza się jedną zbiorczą czy dla 

każdej gminy (terenu) z osobna? 

 - pytania o koszty, kadry itp.  

Wypełnia się jedną zbiorczą ankietę 

22 ORGANY Czy wymagane dane dotyczą ujęć gminnych 
wykorzystywanych w celu zaopatrzenia ludności w 

wodę, czy też jeszcze ujęć zakładowych 
wykorzystywanych dla potrzeb zakładu (dla 
pracowników i potrzeb technologicznych)? 

Ankieta dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
zatem wymagane dane dotyczą ujęć gminnych 

wykorzystywanych w celu zaopatrzenia ludności w 
wodę. 

23 PWIK Pyt 14: Czy pytania o długość przyłączy i liczbę przyłączy 
również dotyczą średniej z ostatnich 5 lat? 

Proszę podać aktualny stan dotyczący długości przyłączy, 
sieci magistralnej i rozdzielczej oraz liczby przyłączy. 

24 GMINA PYT 11-11.3  

Kolumna 3: Jak obliczyć roczne koszty eksploatacji dla 
wskazanej inwestycji? 

Kolumna 5. Jaki jest czas amortyzacji/umorzenia dla 
wskazanej inwestycji? 

Gmina nie posiada takich danych 

Jeśli gmina nie ma wydzielonych faktycznych kosztów dla 
danej wydzielonej inwestycji, to proszę podać koszty z 

dokumentacji projektowej analiza kosztów i korzyści lub 
efektywności kosztowej (DGC). 

Informacja dot. amortyzacji/umorzenia powinna być 
ujęta w analizie trwałości finansowej projektu. 

Jeśli gmina nie ma tych danych, to pozostawia puste 
pola. 

25 GMINA Pyt 10a : Czy jeśli gmina jest jedynym podmiotem 
odpowiedzialnym za zaopatrzenie, to czy wypełnia 
pozycję „środki własne przedsiębiorstwa wod-kan 

(taryfa)”? 

Tak, bo zgodnie z uozzw jest przedsiębiorstwem, zatem 
wypełnia również pozycję „środki własne 

przedsiębiorstwa wod-kan (taryfa) - ile % w ciągu 
ostatnich 5 lat (jeśli finansowała inwestycję z taryfy). 
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LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

26 GMINA Czy w przypadku, kiedy Gmina nie prowadzi na swoim 
terenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (bo każdy ma 

studnię) mamy obowiązek uzupełnienia ankiety? 

Gmina dysponuje projektem wodociągu (ok 13,00km 
sieci), na tej podstawie można 

szacunkowo/orientacyjnie określić potrzeby 
inwestycyjne na zadania, które można by było 

zrealizować w latach 2021-2027. 

 

Tak, proszę wypełnić ankietę dla gmin.  

Fakt posiadania przez mieszkańców własnych studni nie 
zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dostaw wody. 
Gmina wypełnia zatem w takiej części ankietę w jakiej 

posiada wiedzę. W pkt 4 Ile podmiotów realizuje w 
gminie obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę? 

Należy wpisać 1, a w pkt 5 w pozycji inna jednostka lub 
forma organizacyjna opisać swoją sytuację: „że są to 

studnie indywidualne, ile tych studni i czy gmina posiada 
jakieś umowy, porozumienia z mieszkańcami o sposobie 

realizacji tego zadania”. 

27 PWIK Czy eksploatacja systemu zaopatrzenia w wodę 
powinna być pojmowana kosztowo przez nas jako - 

Ujęcie Wody -Stacja Uzdatnia Wody - Sieć? 

Tak, należy uwzględnić w kosztach wszystkie elementy 
systemu zaopatrzenia w wodę (ujęcia, SUW, sieć 
dystrybucji) zarówno koszty bezpośrednie jak i 

pośrednie. 

28 PWIK Pytanie 6/7: 

W jakiej pozycji należy ująć koszty stałe funkcjonowania 
księgowości, inkasentów, obsługi klienta, kadry 

technicznej i inwestycyjnej? 

Koszty ogólnozakładowe i koszty zarządu powinny być 
podzielone według przyjętego w księgowości układu na 

poszczególne typy działalności. 

Jeżeli nie są, proszę je wliczyć do kosztów stałych, gdyż 
nie są zależne od ilości wyprodukowanej wody. 

29 GMINA W pkt 25 Dane finansowe w rubryce „Nakłady 
inwestycyjne” należy wskazać wysokość nakładów 

finansowych wyłącznie dla inwestycji wodociągowych 
czy całości nakładów inwestycyjnych gminy (w tym np. 

wydatki na budowę dróg, kanalizacji sanitarnej)? 
Dodam, że jako gmina samodzielnie prowadzimy 

działalność w zakresie dostaw wody i odprowadzania 
ścieków. 

 

Proszę podać całość nakładów inwestycyjnych gminy. 

30 GMINA W pkt 25 Dane finansowe w rubryce „Wydatki na 
wynagrodzenie i pochodne” 

  należy wskazać wysokość wydatków dla pracowników 
na stanowiskach związanych z wodociągami, czy całość 

wydatków gminy na wynagrodzenia wszystkich 
pracowników gminy i jednostek podległych? 

Proszę podać całość wydatków gminy. 

31 GMINA 3. W pkt 11.1 Koszty z ostatnich przeprowadzonych 
inwestycji w rubryce „roczne koszty eksploatacji dla 

wskazanej inwestycji” należy wskazać koszty od 
momentu przeprowadzenia inwestycji? Inwestycję 
wykonaliśmy w 2018 r., zatem roczne koszty będą 

dotyczyły okresu np. od 2018 do 2020 r. 

Jako gmina wykonujemy działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, nie dysponujemy danymi do wypełnienia 

ankiety skierowanej do przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, zatem nie jesteśmy w stanie jej 

wypełnić i przesłać. 

Proszę uśrednić koszty z okresu 2018-2020 i podać 
roczne/jednostkę odniesienia. 

 

 

Jeśli nie wykonujecie Państwo działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków, to zgodnie z uozw jesteście przedsiębiorstwem. 
Zatem proszę wypełnić te obszary ankiety dla 

przedsiębiorstw, co do których posiadają Państwo 
wiedzę. Nawet częściowe dane są dla nas wartościowe. 
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LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

32 PWIK Pyt 21: Co kryje się pod sformułowaniem „parametry 
kluczowe” w pytaniu: 

21. Czy, ze względu na jakość wody w ujęciu, 
prowadzone są dodatkowe analizy parametrów 

kluczowych dla jakości wody do picia? 

Pod pojęciem „parametry kluczowe” należy rozumieć 
substancje chemiczne jak i organizmy mikrobiologiczne 

(występujące w wodzie surowej), które należy usunąć na 
stacji uzdatniania wody, aby jakość wody odpowiadała 

wymaganiom RMZ 

33 PWIK Co z danymi finansowymi, jeśli przedsiębiorstwo/zakład 
komunalny działa krócej niż 5 lat i nie posiada bilansów 

dla lat 2017, 2018, 2019? 

Np.: jeśli zakład działa krócej niż rok - np. 8 m-cy i nie 
posiada bilansów – podaje dane dla tego okresu czy 

pisze „nie dotyczy”? 

Proszę podać dane za okres działalności, które są 
przygotowywane do bilansu i RZS i zaznaczyć, że są to 

dane niepełne. 

34 GMINA Pytanie 11 w Części A:  

Czy w przypadku budowy lub remontu pompowni sieci 
w tym pytaniu w rocznych kosztach inwestycji 

wpisać  koszty obsługi tej inwestycji, czyli np. nadzór 
nad projektem itp.? Czy koszty utrzymania tejże 

inwestycji w postaci kosztów energii odczynników, 
opłat środowiskowych? 

Proszę wpisać koszty, które zaksięgowali Państwo jako 
koszty tej inwestycji. 

Koszty utrzymania (koszty eksploatacji), powinny 
zawierać koszty energii. Co do kosztów odczynników i 
opłat środowiskowych, to należy je uwzględnić, jeśli 

dotyczą eksploatacji tej pompowni. 

35 PWIK Jakie dane powinny być wpisane w punkcie 6 ankiety w 
wierszu dotyczącym:  

- liczby etatów aktualnie zatrudnionych przy 
eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę w szt.  

Czy należy podać liczbę osób (etatów) zatrudnionych i 
obsługujących tylko ujęcia wody i sieci wodociągowe 

czy liczbę osób zatrudnionych w całej Spółce? 

Oraz: 

Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 w części A niniejszej 
ankiety, o treści:   

    „liczba etatów aktualnie zatrudnionych przy 
eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę w szt.” 

należy uwzględniać również pracowników administracji 
(tj. dział pracowniczo-administracyjny, księgowość, 

zamówienia publiczne, itp.)?       

Proszę podać liczbę etatów, która pracuje bezpośrednio 
przy eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę, bez 
etatów administracji czy jednostek wspierających. 

36 PWIK „Część B” dotyczy planowanych inwestycji. My jako 
Zakład komunalny nie wydatkujemy środków 

inwestycyjnych (zajmujemy się bieżącą eksploatacją). 
Inwestycje prowadzi Gmina w związku z czym oni 

wykażą w swojej ankiecie planowane inwestycje, a u 
nas „część B” będzie pusta. Czy taki schemat 

przekazania ankiety jest prawidłowy, czy my też 
powinniśmy dublować inwestycje chociaż ich nie 

będziemy wydatkować? 

Tak, inwestycje powinna podać w takiej sytuacji gmina. 

37 PWIK Proszę o udzielenie informacji jak należy liczyć nakłady 
inwestycyjne.   

W odniesieniu do tabelki z punktu 12 - czy jednostką 
odniesienia ma być m3/h, m3/d, m3/rok, czy m3/5 lat? 

Proszę podać m3/d 
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LP ANKIETA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

38 PWIK W pyt 6 ankiety jest do wpisania wartość „jednostkowy 
koszt produkcji wody w zł/m3 wody dostarczonej 

odbiorcy”. 

Czy w przypadku posiadania jednej stacji uzdatniania 
wody do wyliczenia tej kwoty poza kosztami 

wynagrodzeń pracowników, kosztami zużytej energii 
oraz kosztami eksploatacyjnymi SUW należy doliczyć 

koszty amortyzacji budynku i urządzeń stacji 
uzdatniania wody, zbiorników wody czystej oraz 

wszystkich sieci wodociągowych na terenie miasta? 

Powinno się uwzględnić wszystkie koszty związane z 
działalnością polegającą na zaopatrzeniu w wodę. 

Koszty ogólnozakładowe i koszty zarządu powinny być 
podzielone według przyjętego w księgowości układu na 

poszczególne typy działalności (jeżeli takie są). 

Jeżeli nie są proszę je wliczyć do kosztów stałych, gdyż 
nie są zależne od ilości wyprodukowanej wody. 

39 ORGANY  Pyt 6.2 Prosimy o podanie średniorocznej liczby kontroli 
wykonanych w latach 2015-2019 (średnia z 5 lat) 

Kolumna -Przybliżone koszty kontroli na rok w tys. zł. 

Czy należy tu podać koszty kontroli tj. koszty mojego 
etatu (w ramach którego przeprowadzam kontrole i 

nakładam kary) czy też są to koszty zewnętrzne, które 
organ zleciłby komuś?  

Proszę uwzględnić wszystkie koszty, również koszty 
Pani/Pana etatu.  

40 ORGANY  Pyt 6.3. Prosimy o podanie średniorocznej liczby 
kontroli wykonanych w latach 2015-2019 (średnia z 5 

lat) 

kontrole dotyczące stosowania „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 

2020). 

W pytaniu przywołano rozporządzenie z 2020 r., czyli w 
latach 2015-2019 byłoby 0 kontroli. 

Chyba, że należy odwołać się do pierwszego 
rozporządzenia z końca 2017 r.? Wtedy średnia nie 

będzie z 5 lat tylko z 3 

Należy wziąć pod uwagę również wcześniejsze 
rozporządzenia dotyczące realizacji dyrektywy 

azotanowej i zsumować koszty z 5 lat, a następnie 
podzielić przez 5.  

Natomiast koszty kontroli azotanowych poniesione w 
2020 wraz z wykonaną liczbą kontroli proszę podać w 
kolumnie „Uwagi, w szczególności, czy potrzebne są 

zmiany prawne, organizacyjne, wytyczne, poradniki, inne 
problemy”. 

 


