
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, 

produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014 r.), o różnej 

wydajności: 

o < 100 m3/dobę – 137 urządzeń zaopatrujących 76449 osób, 

o 100 - 1000 m3/dobę – 176 urządzeń zaopatrujących 504478 osób, 

o 1000 - 10000 m3/dobę – 53 urządzenia zaopatrujące 1043240 osób, 

o 10000 - 100000 m3/dobę – 19 urządzeń zaopatrujących 2491916 osób, 

o > 100000 m3/dobę – 1 urządzenie zaopatrujące 347285 osób.  

Z 386 czynnych urządzeń wodociągowych (2 więcej, niż w roku 2013), składających się na 

pełny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, korzysta 4463368 

mieszkańców, o 160870 osób więcej niż w roku 2013 (97,2% populacji województwa, w tym 

tylko 0,2% z wody nie odpowiadającej wymaganiom). Pozostali mieszkańcy województwa 

śląskiego, 49017 osób korzysta z innych źródeł wody do spożycia – 398 podmiotów, w tym 

spośród wszystkich 371 skontrolowanych, 369 o odpowiedniej jakości wody.  
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Wykres nr 2. 
Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r.  
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Wykres nr 3. 
Ilość urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2014 r.  

 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia nadzorowana jest przez 20 państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Katowicach.  

Odnotowane zanieczyszczenia dotyczyły podobnie jak w roku ubiegłym mętności 

i zawartości żelaza, przy czym dodatkowo w 2014 roku również chloru wolnego, w zakresie 

parametrów fizykochemicznych oraz stanu organoleptycznego wody, z uwagi na jej 

nieakceptowalny zapach. Natomiast zanieczyszczenia mikrobiologiczne odnosiły się głównie do 

obecności w wodzie bakterii grupy coli. 

 

Mieszkańcy województwa śląskiego w ciągu doby zużywają w sumie ok. 890000m3 

wody przeznaczonej do spożycia, czerpanej z wodociągowej sieci rozdzielczej w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia oraz ok. 55000m3 wody pochodzącej ze studni przydomowych oraz 

innych źródeł.  

W dalszym ciągu na terenach słabo zurbanizowanych, podmiejskich, a szczególnie 

wiejskich, gdzie ludność czerpie wodę z niewielkich wodociągów (o wydajności poniżej 1000 

m3/dobę) oraz studni przydomowych, od szeregu lat w wodzie przeznaczonej do spożycia 

stwierdza się podwyższone stężenia związków azotowych, żelaza, podwyższoną barwę 

i mętność oraz niewłaściwy stan bakteriologiczny wody. Przyczyny takiej sytuacji należy 

upatrywać w lokalnym wtórnym zanieczyszczeniu warstw wodonośnych oraz sieci 

dystrybucyjnej, wynikającym w mniejszym stopniu z działalności rolniczej, a przede wszystkim 

z braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz nieuregulowanej gospodarki odpadami na tych 

terenach. Dlatego też powinno się dążyć do likwidacji małych wodociągów i budowy 

wodociągów o bardziej złożonych systemach uzdatniania wody, umożliwiających produkowanie 

wody do spożycia o właściwej jakości.  
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 W 2014 roku mieszkańcy województwa śląskiego zgłaszali interwencje, dotyczące 

pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ogółem 

przyjęto 62 interwencji w sprawie niewłaściwej jakości wody do spożycia. W celu sprawdzenia 

stanu wody pobrano 89 próbek wody przeznaczonej do spożycia, w których wykonano 1066 

oznaczeń parametrów jakości wody. Na podstawie otrzymanych wyników z badań 

laboratoryjnych 21 próbek wody z 14 interwencji, które uznano za zasadne, potwierdziło 

przekroczenia normatywów w 47 przypadkach (4,4%). Odnosząc dane liczbowe do roku 

ubiegłego zauważalny jest wyraźny spadek stosunku przekroczeń do ogółu wykonanych 

oznaczeń. Taka dysproporcja kształtująca się na przestrzeni dwóch lat wynika prawdopodobnie 

z postępującej poprawy stanu technicznego miejskich sieci wodociągowych. Awarie, mimo 

prowadzonych napraw i modernizacji, najczęściej związane były z różnego rodzaju 

uszkodzeniami sieci.  

Do czasu kompleksowej wymiany wszystkich „wiekowych” rurociągów miejskich, 

przede wszystkim instalacji osiedlowych oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych 

w budynkach, interwencje mieszkańców będą się powtarzać, pomimo tego, że woda 

dopływająca spełnia wymagania sanitarne i jest dobrej jakości. 

Wywiązując się z obowiązków, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 

z 2007 r., nr 61, poz. 417 z późn. zm.), w 2014 roku kontynuowano realizację systemu 

monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Ponadto wyznaczono i zweryfikowano dodatkowe, monitoringowe punkty kontrolne pobierania 

próbek wody do spożycia. Na podstawie załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, przy 

uwzględnieniu objętości produkowanej lub rozprowadzanej wody w danej miejscowości 

określono minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań na potrzeby monitoringu 

kontrolnego i przeglądowego. W ramach ww. monitoringu przeprowadzono kontrolę jakości 

wody w 2773 monitoringowych punktach kontrolnych. 
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Mapa nr 1.  
Ilość monitoringowych punktów kontrolnych,  z których pobrano próbki wody w 2014 r.   
 

W 2014 roku pobrano 7955 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

w związku z: 

- prowadzonym monitoringiem jakości wody,  

- interwencjami mieszkańców,  

- innymi działaniami inspekcyjnymi, 

- sprawdzaniem stopnia zasiedlenia instalacji wody ciepłej przez bakterie z rodzaju 

Legionella sp., 

- ze studni przydomowych w związku z usuwaniem skutków wiosenno-letniej powodzi. 
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Wykres nr 4. 
Ilość próbek wody do spożycia pobranych z urządzeń wodociągowych w 2014 r.  
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Wykres nr 5. 
Ilość oznaczeń wykonanych w próbkach wody do spożycia pobranych z urządzeń wodociągowych w 2014 r. 
 
 Porównując jakość wody do spożycia, w zależności od przyczyny jej pobrania można 

stwierdzić, że najwięcej kwestionowanych próbek stwierdza się w ramach monitoringu 

kontrolnego.  

Bakterie z rodzaju Legionella sp. występowały w 409 próbkach (19%), a najczęściej 

stwierdzano średnie skażenie użytkowej wody ciepłej.  

W porównaniu z rokiem poprzednim stwierdzono niewielką poprawę jakości wody ciepłej. 
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Realizując monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 5233 

próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
 

Mapa nr 2.  
Ilość próbek wody pobranych w ramach monitoringu w 2014 r.  
 

W pobranych próbkach wody wykonywano oznaczenia parametrów fizykochemicznych 

i bakteriologicznych, zgodnie z zakresami badań określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W sumie w Zintegrowanym Laboratorium WSSE 

w Katowicach wykonano 99204 oznaczenia parametrów jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

 Badania monitoringowe pozwoliły stwierdzić przekroczenie w wodzie, z systemu 

zaopatrzenia zbiorowego, parametrów fizykochemicznych w 621 przypadkach (0,7% oznaczeń) 

oraz bakteriologicznych w 274 przypadkach (1,9%). Wyniki w zakresie oznaczeń 

bakteriologicznych są porównywalne z wynikami otrzymanymi w ubiegłym roku, natomiast 

wartość przekroczeń parametrów fizykochemicznych w porównaniu z 2013 rokiem spadła 

prawie dwukrotnie. 

Najczęściej występującymi przekroczeniami w zbadanych próbkach wody były 

zawartości żelaza i manganu oraz związane z ich obecnością stężenia barwy i mętności, a także 
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wielokrotnie odnotowywana zawartość chloru wolnego. W przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody odnotowywano obecność bakterii grupy coli, 

paciorkowców oraz przekroczenia ogólnej liczby bakterii. Trzeba zaznaczyć, że woda w wielu 

spośród kwestionowanych próbek wykazywała zanieczyszczenia obydwu rodzajów. 
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Wykres nr 6. 
Monitoring kontrolny i przeglądowy - przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w 2014 r.  
 

Na podstawie uzyskanych wyników badań wody można stwierdzić, że mieszkańcy 

województwa śląskiego w zdecydowanej większości korzystają z wody do spożycia o jakości 

odpowiadającej stawianym jej wymaganiom, szczególnie ci, którzy zaopatrywani są z dużych, 

nowoczesnych  i wysokosprawnych urządzeń do produkcji wody. 

Oceny przydatności wody do spożycia opracowywane były w oparciu o badania własne, 

jak i badania prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez podmioty zajmujące się 

produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na potrzeby 

realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe kontroli wewnętrznych pobrano 5607 

próbek wody, w których wykonano 110741 oznaczeń parametrów jej jakości. 

 
Posiadając informacje o jakości wody do spożycia w różnych punktach, można określić 

rejony, w których w czasie awarii jakość wody może ulec pogorszeniu, a tym samym wcześniej 

podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze oraz poinformować konsumentów o zaistniałej 

niekorzystnej zmianie jakości wody do spożycia. Poza tym wyniki badań jakości wody 

prowadzone w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego umożliwi ą opracowywanie 

szczegółowych ocen jakości wody oraz prognoz krótko- i długoterminowych dotyczących 
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przydatności wody do spożycia. Uzyskane w przyszłości wieloletnie informacje o jakości wody 

do spożycia w poszczególnych strefach zaopatrzenia pozwolą także oszacować ryzyko 

zdrowotne związane ze spożywaniem wody o znanej jakości. 

Działając w oparciu o §18.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, na podstawie atestów Narodowego 

Instytutu Zdrowia - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, wydali 169 pozytywnych 

opinii w sprawie zastosowania nowego materiału, wyrobu lub preparatu do uzdatniania 

i dystrybucji wody do spożycia, a w oparciu o §19.1 ww. rozporządzenia, Śląski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał 10 decyzji w sprawie wprowadzenia nowych technologii 

uzdatniania wody.  

W ramach działań dodatkowych pracownicy Oddziału Bezpieczeństwa Wody na bieżąco 

aktualizowali i rozbudowywali portal internetowy dedykowany higienie wody 

www.higienawody.wsse.katowice.pl.  

 


