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Dzia³ 1. Eksploatacja wodoci¹gów i kanalizacji

Wielkoœæ poboru wody nale¿y podawaæ na podstawie ewi-
dencji pomiarów, do prowadzenia której zobowi¹zuje ka¿dy
zak³ad ustawa - „Prawo wodne”, oraz w zakresie dystrybucji
wody i iloœci odprowadzanych œcieków na podstawie dokumen-
tacji op³at za te us³ugi prowadzonej zgodnie z obowi¹zuj¹cym
aktem wykonawczym do tej ustawy.

W wierszu 01 nale¿y podaæ iloœæ wody pobranej ze wszel-
kiego typu studni, ze Ÿróde³ naturalnych, rzek, jezior, ze sztucz-
nych zbiorników wodnych, z urz¹dzeñ systemów odwad-
niaj¹cych. W wierszu tym podaje siê wodê surow¹, wymagaj¹c¹
oczyszczenia (uzdatniania) przed wt³oczeniem do sieci. Je¿eli
woda pobrana z ujêæ nie wymaga obróbki technologicznej,
nale¿y wykazaæ j¹ jako wodê czyst¹.

Iloœæ wody pobranej z ujêæ nale¿y podawaæ na podstawie
odczytów zainstalowanych wodomierzy, a w przypadku ich
braku w oparciu o rejestry z przep³ywomierzy lub na podstawie
wydajnoœci urz¹dzeñ ujmuj¹cych wodê i czas ich pracy w ci¹gu
roku sprawozdawczego.

W wierszu 02 nale¿y wykazaæ iloœæ wody pobranej w roku
sprawozdawczym z naturalnych Ÿróde³ wody powierzchniowej,
tj. z rzek, jezior i sztucznych zbiorników wodnych. Iloœæ ta mo¿e
byæ równa lub ni¿sza od podanej w wierszu 01.

W wierszu 03 nale¿y wykazaæ iloœæ wody, która zosta³a
zu¿yta na w³asne cele zwi¹zane z technologicznym procesem
produkcji wody, np. filtrowanie, p³ukanie urz¹dzeñ filtruj¹cych
lub sieci itp.

W wierszu 04 nale¿y wykazaæ iloœæ wody, która zosta³a utra-
cona w sferze procesów dystrybucyjnych (nieszczelnoœci sieci
wodoci¹gowej, awarie, b³êdy w pomiarach itp.). W podanej wiel-
koœci nie uwzglêdnia siê wody zu¿ytej w procesie technologicz-
nym np. filtracja wody, czyszczenie filtrów, p³ukanie sieci itp.

W wierszu 05 nale¿y wykazaæ ogóln¹ iloœæ wody nabytej do
dalszej odsprzeda¿y, jak i dla w³asnych celów, od wodoci¹gów
komunalnych i od innych dostawców (np. kopalñ wêgla, PKP,
zak³adów przemys³owych) oraz wodê zakupion¹ z importu,
któr¹ nale¿y wyodrêbniæ w wierszu 06.

W wierszu 07 nale¿y wykazaæ wodê oddan¹ innym jednost-
kom, np. komunalnym rozdzielniom wody, zak³adom prze-
mys³owym itp. do dalszej odsprzeda¿y (w ca³oœci lub w czêœci)
przy pomocy w³asnej sieci tych jednostek, niezale¿nie od p³aco-
nych przez odbiorców stawek, jak równie¿ wodê oddan¹ nie-
odp³atnie i sprzeda¿ wody za granicê, któr¹ nale¿y wyodrêbniæ w
wierszu 08.

W wierszu 09 nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ iloœæ wody dostarczo-
nej wszystkim odbiorcom (bez wzglêdu czy to bêdzie odbiorca
zewnêtrzny, czy odbiorca wewnêtrzny – wed³ug struktury orga-
nizacyjnej). Dane te nale¿y podawaæ na podstawie odczytów
wodomierzy, a w razie ich braku na podstawie stosowanych
norm zu¿ycia (rycza³tów) itp., stanowi¹cych dokumentacjê do
wystawiania faktur obci¹¿aj¹cych za wodê.

W wierszu 10 nale¿y wykazaæ wodê bezpoœrednio dostar-
czon¹ gospodarstwom domowym, gospodarstwom zbiorowego
zamieszkania i indywidualnym gospodarstwom rolnym,

odp³atnie i nieodp³atnie, niezale¿nie od wysokoœci op³at pobiera-
nych za tê wodê i siedziby gospodarstwa (miasto, wieœ).

Iloœæ wody nale¿y wykazywaæ na podstawie:

– wskazañ wodomierzy,

– danych zawartych w rachunkach za sprzedan¹ wodê lub
innych dokumentów,

– norm zu¿ycia wody oraz liczby ludnoœci korzystaj¹cej, liczby
zwierz¹t gospodarskich itp. w przypadku braku urz¹dzeñ
pomiarowych.

Do wody dostarczanej gospodarstwom domowym nie zali-
cza siê wody dostarczonej do budynków mieszkalnych
bêd¹cych w budowie oraz do obiektów czasowego zakwatero-
wania, jak: domy noclegowe, wczasowe, hotele, sanatoria, szpi-
tale, schroniska turystyczne, ¿³obki, przedszkola, szko³y,
zak³ady penitencjarne itp.

W wierszu 11 nale¿y wykazywaæ (bez wzglêdu na stoso-
wane taryfy op³at) wodê dostarczon¹ przedsiêbiorstwom i
zak³adom produkcyjnym we wszystkich dzia³ach gospodarki
narodowej, niezale¿nie od tego, czy zosta³a ona zu¿yta na cele
produkcyjne, czy socjalno-bytowe pracowników (w znaj-
duj¹cych siê na terenie zak³adów umywalniach, ³aŸniach,
sto³ówkach, budynkach biurowych itp.).

W wierszu 12 nale¿y wykazaæ wodê dostarczon¹, która nie
zosta³a wykazana w wierszu 10 lub 11.

W wierszach 13 ÷ 15 nale¿y wykazaæ œcieki odprowadzone
w ci¹gu roku sprawozdawczego do kanalizacji miejskiej ( bez
wód opadowych oraz filtracyjnych).

Informacje o iloœci œcieków odprowadzonych podaje siê na
podstawie:

1) odczytów œciekomierzy,

2) odczytów wodomierzy, przyjmuj¹c:

a) wielkoœæ œcieków odprowadzonych równ¹ iloœci wody dostar-
czonej,

b) mniejsz¹ iloœæ œcieków odprowadzonych od iloœci wody do-
starczonej, je¿eli miêdzy dostawc¹ i odbiorc¹ wody zawarto
porozumienie, ¿e czêœæ wody dostarczanej zu¿ywana jest
bezzwrotnie (np. przy produkcji wód gazowanych, w wyniku
odparowania itp.),

3) informacji o rycza³towych iloœciach odprowadzonych œcieków
od jednostek posiadaj¹cych w³asne Ÿród³a wody, np. gospodar-
stwo domowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym korzy-
sta z w³asnej studni, a œcieki odprowadza do kanalizacji miej-
skiej.

Przy wype³nianiu wiersza 15 nale¿y stosowaæ siê do zasad i
okreœleñ podanych przy objaœnieniach do wiersza 11.

Dzia³ 2. Urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne

Przez dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ urz¹dzeñ (wiersz 1, 2 i
3) nale¿y rozumieæ tê iloœæ wody, jaka, przy stanie urz¹dzeñ pro-
dukcyjnych istniej¹cych w koñcu roku, mo¿e byæ wyproduko-
wana w ci¹gu 24 godzin bez naruszenia równowagi ujêæ i przy
zachowaniu warunków i wymogów technicznych.

OBJAŒNIENIA
DO FORMULARZA M-06

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l

Obowi¹zek statystyczny do sporz¹dzenia sprawozdania nak³ada siê na jednostki, które:

– maj¹ w zarz¹dzie b¹dŸ administracji sieæ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹ i posiadaj¹ w³asne ujêcie wody,

– nieposiadaj¹ce w³asnego ujêcia wody, a rozprowadzaj¹ sieci¹ (bêd¹c¹ w zarz¹dzie b¹dŸ administracji) wodê zakupion¹,

Uwaga ! Formularza nie wype³niaj¹ jednostki, których inwestycja w zakresie wodoci¹gów i kanalizacji nie zosta³a w roku sprawoz-
dawczym zakoñczona ostatecznym odbiorem technicznym.



Je¿eli jednak czêœæ wody uzdatniana jest na filtrach powol-
nych, a czêœæ na urz¹dzeniach koagulacyjnych i na filtrach
pospiesznych, podawaæ nale¿y jako zdolnoœæ urz¹dzeñ uzdat-
niania wody (wiersz 2) – sumê zdolnoœci produkcyjnych
urz¹dzeñ obydwu tych systemów oczyszczania. W odniesieniu
do systemu filtrów pospiesznych nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przy-
padku ró¿nicy miêdzy zdolnoœci¹ produkcyjn¹ urz¹dzeñ koagu-
lacyjnych i zdolnoœci¹ produkcyjn¹ filtrów decyduj¹ca jest mniej-
sza z tych wielkoœci.

Przez dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu
(wiersz 3) nale¿y rozumieæ tê iloœæ wody, jaka przy uwzglêdnie-
niu mo¿liwoœci produkcyjnych wszystkich urz¹dzeñ istniej¹cych
w koñcu roku, tj. ujêæ wody, stacji oczyszczania (uzdatniania)
wody oraz pompowni, mo¿e byæ wyprodukowana w ci¹gu 24
godzin.

Przyk³ady obliczania dobowej zdolnoœci produkcyjnej ca³ego
wodoci¹gu:

a) przy za³o¿eniu, ¿e wodoci¹g posiada jedno ujêcie wody:

W powy¿szym przyk³adzie przyjêto jako dobow¹ zdolnoœæ
produkcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu, zdolnoœæ produkcyjn¹ stacji
oczyszczania (uzdatniania) w oparciu o urz¹dzenia o najni¿szej
dobowej zdolnoœci produkcyjnej.

b) przy za³o¿eniu, ¿e wodoci¹g posiada kilka ujêæ wody:

W powy¿szym przyk³adzie przyjêto dobow¹ zdolnoœæ pro-
dukcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu, tj. sumê zdolnoœci produkcyjnych
wszystkich czterech ujêæ wody

(14000m
3
+9000m

3
+16500m

3
+8500m

3
=48000m

3
).

Je¿eli woda nie wymaga oczyszczania (uzdatniania) i
przesy³ana jest do sieci wodoci¹gowej, wówczas jako dobow¹
zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu przyjmuje siê mo¿liwo-
œci przepompowywania.

Je¿eli przedsiêbiorstwo (zak³ad) wodoci¹gów i kanalizacji
korzysta z wody znajduj¹cej siê w zbiornikach wyrównawczych,
wówczas dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ wodoci¹gu nale¿y
zwiêkszyæ o tak¹ iloœæ wody, która w razie potrzeby mo¿e byæ
wt³oczona do sieci wodoci¹gowej w ci¹gu doby.

W wierszu 4 nale¿y podaæ d³ugoœæ czynnych przewodów
magistralnych zwanych równie¿ sieci¹ przesy³ow¹ lub tranzy-
tow¹.

Do sieci przesy³owej nale¿y zaliczyæ przewody
wodoci¹gowe, których zadaniem jest doprowadzenie wody do
sieci wodoci¹gowej rozdzielczej, do pierwszego rozga³êzienia
(po³¹czenia do budynków lub zdroju ulicznego), oraz do zbiorni-
ków wyrównawczych. W przypadku, gdy przewodów
przesy³owych nie da siê œciœle wyodrêbniæ ze wzglêdu na funk-
cje (przewód doprowadza wodê do sieci rozdzielczej, a jedno-
czeœnie sam spe³nia rolê sieci rozdzielczej, posiadaj¹c po³¹cze-

nia do budynków i innych obiektów), nale¿y uznaæ, ¿e s¹ to prze-
wody sieci rozdzielczej.

W wierszu 5 i 6 nale¿y podaæ d³ugoœæ sieci czynnych
po³¹czeñ prowadz¹cych do budynków, innych obiektów oraz
zdrojów ulicznych podwórzowych lub wpustów podwórzowych.

Dzia³ 3. Niektóre dane o wodoci¹gach i kanalizacji

W rubr. 1 nale¿y podaæ d³ugoœæ przewodów wodoci¹-
gowych sieci rozdzielczej, ulicznej s³u¿¹cych do rozprowadza-
nia wody po terenie (miasta, wsi) do odbiorców tylko na odcinku
od sieci magistralnej do miejsc po³¹czeñ do budynków (bez tych
przy³¹czy). Do sieci rozdzielczej nie zalicza siê po³¹czeñ pro-
wadz¹cych od przewodu ulicznego do budynków lub innych
obiektów.

W rubr. 2 nale¿y podaæ d³ugoœæ [w km] a w rubr. 3 liczbê [w
szt.] czynnych po³¹czeñ od przewodu ulicznego, prowadz¹cych
do 1 lub wiêcej budynków mieszkalnych, zbiorowego zamiesz-
kania. Gdy do jednego budynku mieszkalnego prowadzi kilka
po³¹czeñ, nale¿y podaæ liczbê i d³ugoœæ wszystkich po³¹czeñ.
Wielkoœæ podana w rubr. 2 wiersz 01 musi byæ mniejsza lub
równa od wielkoœci wykazanej w Dz. 2 wiersz 5.

W rubr. 4 nale¿y podaæ iloœæ wody pobranej z ujêæ w ci¹gu
roku sprawozdawczego wg gmin, w których ono wyst¹pi³o. Iloœæ
wykazana w wierszu 01 musi byæ równa iloœci wykazanej w Dz.1
wiersz 01.

W rubr. 5 nale¿y podaæ iloœæ wody pobranej z ujêæ
powierzchniowych. Iloœæ wykazana w wierszu 01 musi byæ
równa iloœci wykazanej w Dz.1 wiersz 02.

W rubr. 6 nale¿y podaæ ³¹czn¹ iloœæ wody dostarczonej.
Iloœæ wody wykazana w wierszu 01 musi byæ równa iloœci wyka-
zanej w Dz.1 wiersz 09.

W rubr. 7 nale¿y podaæ iloœæ wody dostarczonej gospodar-
stwom domowym, indywidualnym gospodarstwom rolnym i
gospodarstwom zbiorowego zamieszkania. Iloœæ wykazana w
wierszu 01 musi byæ równa iloœci wykazanej w Dz.1 wiersz 10.

W rubr. 8 nale¿y wykazaæ czynne zdroje uliczne powszech-
nie dostêpne dla ludnoœci, tj. krany wmontowane do sieci
wodoci¹gowej na ulicy, placu, drodze itp. w rejonie istniej¹cych
budynków mieszkalnych, z których korzysta ludnoœæ dla potrzeb
gospodarstw domowych. W rubryce tej nie nale¿y wykazywaæ:
studni, hydrantów przeciwpo¿arowych, zdrojów przeznaczo-
nych wy³¹cznie do obs³ugi dworców kolejowych, zabudowañ
gospodarczych, produkcyjnych, us³ugowych oraz zdrojów
podwórzowych.

W rubr. 9 i 10 nale¿y uwzglêdniæ d³ugoœæ eksploatowanej
sieci kana³ów krytych (bez przykanalików) ³¹cznie z kolektorami
(tj. przewodami odprowadzaj¹cymi œcieki do odbiorników œcie-
ków), prowadz¹cej do budynków i innych obiektów.

Uwaga ! Nie nale¿y zaliczaæ do kanalizacji i wykazywaæ w spra-
wozdaniu iloœci odprowadzanych œcieków bezpoœrednio z bu-
dynków do szamb, rzek i kana³ów krytych.

W rubr. 9 nale¿y wykazaæ d³ugoœæ sieci ogólnosp³awnej,
przeznaczonej do ³¹cznego odprowadzania œcieków komunal-
nych (tj. mieszaniny œcieków bytowych ze œciekami prze-
mys³owymi i wodami opadowymi).

W rubr. 10 nale¿y wykazaæ d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej
przeznaczonej wy³¹cznie na œcieki bytowo-gospodarcze.

W rubr. 11 nale¿y podaæ d³ugoœæ [w km], a w rubr. 12 liczbê
[w szt.] przykanalików, tj. przewodów odprowadzaj¹cych œcieki z
budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, wpustów
podwórzowych. Gdy do jednego budynku mieszkalnego prowa-
dzi kilka pod³¹czeñ, nale¿y podaæ liczbê i d³ugoœæ wszystkich
pod³¹czeñ. Wielkoœæ podana w rubr. 11 wiersz 01 musi byæ
mniejsza lub równa od wielkoœci wykazanej w Dz. 2 wiersz 6.

W rubr. 13 nale¿y wykazaæ œcieki odprowadzone w ci¹gu
roku sprawozdawczego do kanalizacji miejskiej.

Iloœæ wykazana w wierszu 01 musi byæ równa iloœci wykazanej w
Dz. 1 wiersz 13.

Oznacze-
nie ujêcia

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna w m
3

urz¹dzeñ

ca³ego
wodoci¹guujêcia wody

oczyszczania
(uzdatniania

wody)
pompowni

I 15500 14000 14500 14000

II 10500 11000 9000 9000

III 16500 18000 17500 16500

IV 8500 8500 8500 8500

Razem 51000 51500 49500 48000

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna w m
3

urz¹dzeñ

ca³ego
wodoci¹guujêcia wody

oczyszczania
(uzdatniania

wody)
pompowni

10500 9000 11000 9000


