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Dzia³ 1. Eksploatacja wodoci¹gu i kanalizacji
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a) Z jednym znakiem po przecinku.

Dzia³ 3. Dane o wodoci¹gach i kanalizacji - stan w dniu 31 XII
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CZÊŒÆ B

Dzia³ 1. Eksploatacja wodoci¹gów i kanalizacji

Sprawozdanie sporz¹dzaj¹ te gminy, które:
– maj¹ w zarz¹dzie b¹dŸ administracji sieæ wodoci¹gow¹ lub ka-

nalizacyjn¹ i posiadaj¹ w³asne ujêcie wody,
– nie posiadaj¹ w³asnego ujêcia wody, a rozprowadzaj¹ sieci¹

(bêd¹c¹ w zarz¹dzie b¹dŸ administracji) wodê zakupion¹.
Jednostki wydzielone na terenie gminy, powo³ane do

zarz¹dzania wodoci¹gami i kanalizacj¹, podaj¹ informacje
tylko w M-06.

Uwaga! Dzia³u 1, 2 i 3 nie wype³niaj¹ jednostki, których
inwestycja w zakresie wodoci¹gów i kanalizacji nie zosta³a w roku
sprawozdawczym zakoñczona ostatecznym odbiorem
technicznym. Gmina, która obs³uguje sieæ na terenie innej
gminy musi sporzadziæ dodatkowo SG-01 cz. 3B z dzia³u 1, 2 i
3 dla tej gminy.

Wielkoœæ poboru wody nale¿y podawaæ na podstawie ewi-
dencji pomiarów prowadzonej zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z
póŸn. zm.). Na podstawie dokumentacji op³at za us³ugi nale¿y
podawaæ wielkoœci dotycz¹ce dystrybucji wody i odprowadzania
œcieków.

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, jak
równie¿ wode czyst¹, która nie wymaga obróbki technologicznej.

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 wydaj-
noœci 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 mniejsza lub równa w stosunku do 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. do filtracji wody, czyszczenia filtrów, p³ukania 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) za
pomoc¹ w³asnej sieci tych jednostek, niezale¿nie od p³aconych
przez odbiorców stawek, jak równie¿ wodê oddan¹ nieodp³atnie 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 na to, czy to bêdzie
odbiorca zewnêtrzny, czy wewnêtrzny - wed³ug struktury organi-
zacyjnej). Dane te nale¿y podawaæ na podstawie odczytów
wodomierzy, a w razie ich braku na podstawie stosownych norm
zu¿ycia (rycza³tów) itp. stanowi¹cych dokumentacjê do wysta-
wiania faktur obci¹¿aj¹cych za wodê.

W wierszu 10 nale¿y wykazaæ iloœæ wody bezpoœrednio
dostarczonej gospodarstwom domowym, indywidualnym gospo-
darstwom rolnym i osobom zamieszka³ym w obiektach d³ugo-
trwa³ego zbiorowego zamieszkania (internaty, domy studenckie,
hotele pracownicze, domy dziecka, domy opieki spo³ecznej dla
osób przewlekle chorych lub upoœledzonych, klasztory, domy
zakonne) odp³atnie i nieodp³atnie, niezale¿nie od wysokoœci
op³at pobieranych za tê wodê i siedziby gospodarstwa (miasto,
wieœ).

Iloœæ wody nale¿y wykazaæ 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 po-
miarowych.

Do wody dostarczonej gospodarstwom domowym nie zalicza
siê wody dostarczonej do budynków mieszkalnych bêd¹cych w
budowie oraz do obiektów czasowego zakwaterowania: domów
noclegowych, wczasowych, hoteli, sanatoriów, szpitali, schro-
nisk turystycznych, ¿³obków, przedszkoli, zak³adów penitencjar-
nych itp.

W wierszu 11 nale¿y wykazaæ (bez wzglêdu na stosowane
taryfy op³at) wodê dostarczon¹ przedsiêbiorstwom i zak³adom
produkcyjnym we wszystkich dzia³ach gospodarki narodowej nie-
zale¿nie od tego, czy zosta³a ona zu¿yta na cele produkcyjne, czy
socjalno-bytowe pracowników (w znajduj¹cych siê na terenie
zak³adów umywalniach, ³aŸniach, sto³ówkach, budynkach biuro-
wych 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 (bez wód opado-
wych, filtracyjnych oraz bez œcieków dowo¿onych).

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 œcie-

ków, od jednostek posiadaj¹cych w³asne Ÿród³a wody, np. gospo-
darstwo domowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym
korzysta z w³asnej studni, a œcieki odprowadza do kanalizacji.

W wierszu 14 nale¿y wykazaæ œcieki odprowadzone bezpo-
œrednio od gospodarstw domowych, indywidualnych gospo-
darstw rolnych i obiektów d³ugotrwa³ego zbiorowego zamieszka-
nia (internaty, domy studenckie, hotele pracownicze, domy
dziecka, domy opieki spo³ecznej dla osób przewlekle chorych lub
upoœledzonych, klasztory, domy zakonne), odp³atnie i nie-
odp³atnie, niezale¿nie od wysokoœci op³at pobieranych za te
œcieki i siedziby gospodarstwa (miasto, wieœ).

Do œcieków odprowadzonych od gospodarstw domowych nie
zalicza siê œcieków odprowadzonych od obiektów czasowego
zakwaterowania, jak: domów noclegowych, wczasowych, hoteli,
sanatoriów, szpitali, schronisk turystycznych, ¿³obków, przed-
szkoli, szkó³, zak³adów penitencjarnych itp.

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

Dzia³ 2. Urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne

Przez dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ urz¹dzeñ (wiersz 1, 2, 3
i 4) 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.

Je¿eli jednak czêœæ wody uzdatniana jest na filtrach powol-
nych, a czêœæ na urz¹dzeniach koagulacyjnych i filtrach
poœpiesznych, jako zdolnoœæ urz¹dzeñ uzdatniania wody (wiersz
3), nale¿y podawaæ sumê zdolnoœci produkcyjnych urz¹dzeñ
tych systemów oczyszczania. W odniesieniu do systemu filtrów
pospiesznych nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku ró¿nicy miêdzy
zdolnoœci¹ produkcyjn¹ urz¹dzeñ koagulacyjnych i zdolnoœci¹
produkcyjn¹ filtrów decyduj¹ca jest mniejsza z tych wielkoœci.

Przez dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu
(wiersz 4) 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), a wiêc dobowa zdolnoœæ produk-

Objaœnienia

do formularza SG-01 czêœæ 3

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna w m3

urz¹dzeñ
ca³ego

wodoci¹guujêcia wody
oczyszczania
(uzdatniania

wody)
pompowni

10500 9000 11000 9000



cyjna ca³ego wodoci¹gu nie mo¿e byæ wiêksza od dobowej zdol-
noœci produkcyjnej stacji oczyszczania (uzdatniania) wody.
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

(14000m3+ 9000m3+ 16500m3+ 8500m3=48000m3).
Je¿eli woda nie wymaga oczyszczania (uzdatniania) i

przesy³ana jest do sieci wodoci¹gowej, wówczas jako dobow¹
zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu przyjmuje siê mo¿li-
woœæ przepompowywania.

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

W wierszu 5 nale¿y podaæ d³ugoœæ czynnych przewodów
magistralnych zwanych równie¿ sieci¹ przesy³ow¹ lub tranzy-
tow¹.

Do sieci przesy³owej nale¿y zaliczyæ przewody wodoci¹-
gowe, których zadaniem jest doprowadzenie wody do sieci
wodoci¹gowej rozdzielczej (do pierwszego rozga³êzienia) oraz
do zbiorników wyrównawczych. W przypadku, gdy przewodów
przesy³owych nie da siê œciœle wyodrêbniæ ze wzglêdu na funkcje
(przewód doprowadza wodê do sieci rozdzielczej, a jednocze-
œnie sam spe³nia rolê sieci rozdzielczej, posiadaj¹c po³¹czenia
do budynków i innych obiektów), nale¿y uznaæ, ¿e s¹ to prze-
wody sieci rozdzielczej.

W wierszu 6 nale¿y podaæ d³ugoœæ przy³¹czy wodoci¹-
gowych. Przy³¹cze jest to przewód doprowadzaj¹cy wodê od
sieci rozdzielczej do nieruchomoœci. D³ugoœæ przy³¹cza liczy siê
od zaworu g³ównego za wodomierzem (wzglêdnie miejsca prze-
znaczonego na jego zainstalowanie) do przewodu ulicznego. Do
d³ugoœci przy³¹czy nie nale¿y wliczaæ przewodów rozprowa-
dzaj¹cych wodê po terenie nieruchomoœci do punktów czerpal-
nych (stajni, obór, zdrojów podwórzowych). W wierszu 6 nale¿y
uwzglêdniæ przy³¹cza do budynków mieszkalnych, jak równie¿
do innych obiektów (szkó³, sklepów, punktów us³ugowych,
oœrodków zdrowia, biur itp.).

W wierszu 7 nale¿y podaæ d³ugoœæ przykanalików, tj. prze-
wodów odprowadzaj¹cych œcieki z nieruchomoœci, budynków,
wpustów podwórzowych do ulicznej sieci kanalizacyjnej. W wier-
szu tym jednostki podaj¹ d³ugoœæ przykanalików prowadz¹cych
do wszystkich obiektów pod³¹czonych do eksploatowanej sieci.

Dzia³ 3. Dane o wodoci¹gach i kanalizacji - stan
w dniu 31 XII

W wierszu 1 nale¿y podaæ d³ugoœæ przewodów
wodoci¹gowych sieci rozdzielczej, ulicznej s³u¿¹cej do rozpro-
wadzania 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
pod³¹czeñ do budynków lub innych obiektów.

W wierszu 2 nale¿y podaæ d³ugoœæ [w km], a w wierszu 3
liczbê [w szt.] czynnych po³¹czeñ od przewodu ulicznego, pro-
wadz¹cych do jednego lub wiêcej budynków mieszkalnych, zbio-
rowego zamieszkania. Gdy do jednego budynku mieszkalnego
prowadzi kilka pod³¹czeñ, nale¿y podaæ liczbê i d³ugoœæ wszyst-
kich pod³¹czeñ. Wielkoœæ podana w wierszu 2 musi byæ mniejsza
lub równa wielkoœci wykazanej w dziale 2 wierszu 6.

W wierszu 4 nale¿y wykazaæ czynne zdroje uliczne
powszechnie dostêpne dla ludnoœci, tj. krany wmontowane do
sieci wodoci¹gowej na ulicy, placu, drodze itp. w rejonie ist-
niej¹cych budynków mieszkalnych, z których korzysta ludnoœæ
dla potrzeb gospodarstw domowych. W rubryce tej nie nale¿y
wykazywaæ: studni, hydrantów przeciwpo¿arowych, zdrojów
przeznaczonych wy³¹cznie do obs³ugi dworców kolejowych,
zabudowañ gospodarczych, produkcyjnych, us³ugowych oraz
zdrojów podwórzowych.

W wierszu 5 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, do której zali-
cza siê sieæ ogólnosp³awn¹ i na œcieki bytowo-gospodarcze.

Uwaga! Nie nale¿y zaliczaæ do kanalizacji i wykazywaæ w
sprawozdaniu iloœci odprowadzanych œcieków bezpoœrednio z
budynków do szamb, rzek, kana³ów otwartych itp.

W wierszu 6 nale¿y podaæ [w km], a w wierszu 7 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 wierszu 6 musi byæ mniejsza lub
równa wielkoœci wykazanej w dziale 2 wiersz 7.

Uwaga! Gmina, która obs³uguje sieæ na terenie innej gminy
musi sporz¹dziæ dodatkowo SG-01 cz.3B z dzia³u 1, 2 i 3 dla tej
gminy.

Dzia³ 4. Gospodarka gruntami pod budownictwo
mieszkaniowe

W rubryce 2 nale¿y podaæ powierzchniê gruntów uzbrojo-
nych i nie uzbrojonych, które stanowi¹ zasób gruntów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Przez grunty uzbrojone nale¿y rozumieæ tereny przezna-
czone pod budownictwo mieszkaniowe, do których prowadzi
droga dojazdowa oraz istnieje mo¿liwoœæ korzystania z energii
elektrycznej i wody.

Dzia³ 5. Dodatki mieszkaniowe w 2008 r.

W dziale tym nale¿y wykazaæ: liczbê (rubryka 1) i kwotê
(rubryka 2) fizycznie wyp³aconych w 2008 r. przez gminy dodat-
ków mieszkaniowych (ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodat-
kach mieszkaniowych (Dz. U Nr 71, poz. 734, z póŸn. zm.)), nie-
zale¿nie od daty decyzji przyznanego dodatku.

Wiersz 2 dotyczy dodatków wyp³aconych u¿ytkownikom
lokali komunalnych (gminnych), wiersz 3 - spó³dzielczych,
wiersz 4 - osobom fizycznym w budynkach objêtych wspólnot¹
mieszkaniow¹, wiersz 5 - prywatnych bez wspólnot mieszkanio-
wych), wiersz 6 - towarzystw budownictwa spo³ecznego i wiersz
7 - innych.

Rubryki 3, 4, 5, 6, 7 dotycz¹ wskaŸnika procentowego, od
którego zale¿y wysokoœæ przyznanego dodatku mieszkanio-
wego (art. 69 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966, z
póŸn. zm.)).

Wiersz 1 (ogó³em) odnosi siê do rubryk 1 i 2.

Dzia³ 6. Targowiska

Pod pojêciem targowiska nale¿y rozumieæ wyodrêbnione
tereny i budowle (place, ulice, hale targowe) ze sta³ymi lub sezo-
nowymi punktami sprzeda¿y drobnodetalicznej b¹dŸ urz¹dze-
niami przeznaczonymi do prowadzenia handlu w wyznaczone
dni tygodnia lub codziennie (bazary).
– w rubryce 1 - nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ liczbê targowisk sta³ych,

tzn. czynnych w ci¹gu ca³ego roku kalendarzowego, niezale-
¿nie od tego czy pracuj¹ tylko w niektóre dni tygodnia. W liczbie
tej mieszcz¹ siê targowiska komunalne oraz prowadzone przez
inne podmioty gospodarcze po uzyskaniu zezwolenia gminy,

– w rubryce 4 - nale¿y wykazaæ powierzchniê zajêt¹ przez sta³e
punkty sprzeda¿y np. pawilony, kioski), punkty sprzeda¿y pla-
cowej (np. stragany, sto³y, ³awy) i punkty sprzeda¿y obwoŸnej,
np. z samochodów, przyczep transportowych i wozów kon-
nych). Do powierzchni sprzeda¿owej nie nale¿y wliczaæ po-
wierzchni targowiska zajêtej wy³¹cznie pod wewnêtrzne drogi
przejazdowe, parkingi dla pojazdów klienckich, urz¹dzenia sa-
nitarne, budynki administracji, targowiska, boksy ch³odnicze
itp.,

– w rubryce 5 - nale¿y wykazaæ liczbê sta³ych punktów sprzeda-
¿y drobnodetalicznej, tzn. kiosków ró¿nego typu, straganów,
sto³ów, itp. niedemontowanych z chwil¹ zamkniêcia targowi-
ska. W liczbie tej nale¿y uj¹æ sta³e punkty sprzeda¿y drobnode-
talicznej, bez wzglêdu na to, czy targowisko funkcjonuje we
wszystkie dni tygodnia, czy te¿ tylko w niektóre,

– w rubryce 6 - nale¿y wykazaæ liczbê sta³ych punktów sprzeda-
¿y drobnodetalicznej na targowiskach czynnych we wszystkie
dni tygodnia, tj. od poniedzia³ku do soboty ewentualnie równie¿
w niedzielê. Za targowiska czynne we wszystkie dni tygodnia
nale¿y uwa¿aæ równie¿ i te, które przerywaj¹ sprzeda¿ w dni
wolne od pracy,

– w rubryce 7 - nale¿y podaæ liczbê miejsc na ulicach i placach do
prowadzenia sprzeda¿y sezonowej. Za targowiska sezonowe
nale¿y uznaæ te place i ulice, gdzie uruchomione s¹ na okres do
6 miesiêcy punkty handlowe w zwi¹zku ze wzmo¿onym ruchem
nabywców (np. nadmorski ruch urlopowy) i dzia³alnoœæ ta jest
ponawiana w kolejnych sezonach,

– w rubryce 8 - nale¿y wykazaæ sumê rocznego wp³ywu do bud¿-
etu gminy z op³aty targowej, bez wzglêdu na formê jej realizacji,
np. biletowe op³aty targowe, czynsze dzier¿awne itp.

Oznaczenie
ujêcia

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna w m3

urz¹dzeñ
ca³ego

wodoci¹guujêcia wody
oczyszczania
(uzdatniania

wody)
pompowni

I 15500 14000 14500 14000

II 10500 11000 9000 9000

II 16500 18000 17500 16500

IV 8500 8500 8500 8500

Razem 51000 51500 49500 48000


