
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, 

produkowana jest przez 388 urządzeń wodociągowych (2 więcej, niż w roku 2014), o różnej 

wydajności (Wykres nr 1). 

 
Wykres nr 1. 
Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r.  
 

Z urządzeń wodociągowych, składających się na pełny system zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę przeznaczoną do spożycia, korzysta 4422003 mieszkańców (o 41365 osób mniej niż 

w roku 2014), co stanowi 96,4% populacji województwa śląskiego (wg liczby ludności na dzień 

31.12.2014), w tym tylko 0,2% z wody nie odpowiadającej wymaganiom. Pozostali mieszkańcy 

województwa, 44727 osób korzysta z innych źródeł wody do spożycia – 387 podmiotów, w tym 

spośród wszystkich 375 skontrolowanych, 370 o odpowiedniej jakości wody (Wykres nr 2).  

 
Wykres nr 2. 
Liczba konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2015 r.  
 

Odnotowane zanieczyszczenia dotyczyły, podobnie jak w roku ubiegłym, mętności, 

zawartości żelaza i chloru wolnego w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz stanu 
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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. 50000m3 wody pochodzącej ze studni przydomowych oraz 

innych źródeł.  

Niezmiennie na terenach podmiejskich, a szczególnie wiejskich, cechujących się słabym 

zurbanizowaniem, gdzie ludność czerpie wodę z przydomowych studni oraz niewielkich 

wodociągów (o wydajności poniżej 1000 m3/dobę), od szeregu lat w wodzie przeznaczonej do 

spożycia stwierdza się podwyższone stężenia związków azotowych, żelaza, zwiększoną barwę 

i mętność oraz nieprawidłowy 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.  

W 2015 roku mieszkańcy województwa śląskiego zgłaszali interwencje, dotyczące 

pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody przeznaczonej do spożycia. Na 

podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdza się występowanie przekroczeń 

normatywów w 34% pobranych próbek wody. Tym samym przerwana została tendencja 

spadkowa, kształtująca się na przestrzeni dwóch lat, która mogła świadczyć o postępującej 

poprawie stanu technicznego miejskich sieci wodociągowych. Występujące w 2015 roku 

awarie, związane z różnego rodzaju uszkodzeniami sieci, prawdopodobnie powtarzały się mimo 

prowadzonych napraw i modernizacji.  

Do czasu kompleksowej wymiany wszystkich wyeksploatowanych 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 

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

z późn. zm.), kontynuowano monitoring kontrolny i przeglądowy jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Ponadto wyznaczono i zweryfikowano dodatkowe punkty kontrolne 

pobierania próbek wody do spożycia. Przy uwzględnieniu objętości produkowanej lub 

rozprowadzanej wody w danej miejscowości określono minimalną częstotliwość pobierania 
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próbek wody do badań. W ramach monitoringu przeprowadzono kontrolę jakości wody w 2737 

punktach kontrolnych. 

Realizując monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 5132 

próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Mapa nr 1), co po uwzględnieniu próbek 

pobranych w kierunku bakterii Legionella sp. pozwala uzyskać wartość 7319. W sumie 

w Zintegrowanym Laboratorium WSSE w Katowicach wykonano 97443 oznaczenia parametrów 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (łącznie z badaniem obecności bakterii 

z rodzaju Legionella sp. oraz badaniami rekontrolnymi). 

 

 
Mapa nr 1.  
Liczba próbek wody pobranych w ramach monitoringu w 2015 r.  
 

Badania monitoringowe spowodowały wykrycie przekroczeń w wodzie pochodzącej 

z systemu zbiorowego zaopatrzenia (Wykres nr 3), w zakresie parametrów fizykochemicznych 

w  1276 przypadkach (1,6% oznaczeń) oraz bakteriologicznych w 655 przypadkach (4,0%). 

Obserwuje się ponad dwukrotny wzrost przekroczeń parametrów w porównaniu z rokiem 2014. 
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Wykres nr 3. 
Liczba przekroczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w 2015 r. w województwie śląskim 
 

Najczęściej występującymi przekroczeniami w zbadanych próbkach wody były 

zawartości żelaza i manganu oraz związane z ich obecnością stężenia barwy i mętności, a także 

wielokrotnie odnotowywane zawartości pestycydów chloroorganicznych i chloru wolnego. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody odnotowywano przede 

wszystkim obecność bakterii grupy coli i Legionella sp. Bakterie z rodzaju Legionella sp. 

występowały w 411 próbkach (19%), najczęściej jednak o średnim skażeniu. Jakość wody 

ciepłej w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa zmianie. Należy podkreślić, że woda 

w wielu spośród kwestionowanych próbek wykazywała zanieczyszczenia mieszane. 

W 2015 roku pobrano 7876 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

w związku z prowadzonym monitoringiem jakości wody (w tym Legionella sp.), interwencjami 

mieszkańców oraz innymi działaniami inspekcyjnymi (Wykres nr 4).  

 
Wykres nr 4. 
Liczba próbek wody do spożycia pobranych z urządzeń wodociągowych w 2015 r.  
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Przedsiębiorstwa wodociągowe, wywiązując się z obowiązku realizowania kontroli 

wewnętrznej, pobrały do badań 6043 próbki wody, w których wykonały 118286 oznaczeń. 

Wyniki badań próbek wody umożliwi ą opracowywanie szczegółowych prognoz w zakresie 

przydatności wody do spożycia, a uzyskane w przyszłości wieloletnie informacje pozwolą 

oszacować ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody w poszczególnych strefach 

zaopatrzenia. Mieszkańcy województwa śląskiego w zdecydowanej większości korzystają 

z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym jej wymaganiom.  

Ponadto pracownicy PIS na podstawie atestów Państwowego Zakładu Higieny 

w Warszawie wydali 136 pozytywnych opinii w sprawie zastosowania nowego materiału, 

wyrobu lub preparatu do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia oraz 12 decyzji w sprawie 

wprowadzenia nowych technologii uzdatniania wody.  

Zawsze aktualne informacje o jakości wody w województwie dostępne są na portalu 

internetowym www.higienawody.wsse.katowice.pl. 


