W

oda jest jednym z najważniejszych
dla życia i najbardziej rozpowszech-

raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione

Za każdym razem Światowy Dzień Wody zwraca

i traktowane jak dziedzictwo.”

uwagę na szczególny aspekt znaczenia wody pitnej,

nionym w przyrodzie związkiem chemicznym. Do-

m.in. „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego

starczanie mieszkańcom wody pitnej ma znaczenie

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

człowieka”, „Woda dla spragnionych miast”, „Zasoby

podstawowe i strategiczne. Jedno z pierwszych

ustaliło 22 marca 1993 roku jako pierwszy Światowy

wodne świata: czy ich wystarczy?”, „Woda dla XXI

zdań Ramowej Dyrektywy Wodnej brzmi: „Woda nie

Dzień Wody. Od tej pory co roku ten dzień staje się

wieku” , „Woda a zdrowie”, „Woda dla rozwoju”.

jest produktem komercyjnym takim jak każdy inny, lecz

okazją do dyskusji nad znaczeniem wody słodkiej.

22 marca 2012 r. Światowy Dzień Wody będziemy obchodzić pod
hasłem „Bezpieczeństwo Wody i Żywności”, zwracając szczególną
uwagę na ścisłą zależność między wodą, a bezpieczeństwem
żywnościowym.
Tegoroczną kampanię koordynuje FAO – 
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa
Narodów Zjednoczonych.

Więcej informacji i ciekawe prezentacje:	
www.wodociagi.krakow.pl, www.unwater.org/worldwaterday

PRAWDY I MITY
o wodzie kranowej
W wodzie kranowej
znajdują się  groźne bakterie

Wodę kranową można pić
bez przegotowania

Chlor w wodzie kranowej
jest szkodliwy

NIEPRAWDA

PRAWDA

NIEPRAWDA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Jeśli woda kranowa jest czysta

Zdrowia regulującym wymagania

Chlor jest środkiem dezynfekującym

bakteriologicznie, to jej gotowanie

i gwarantem mikrobiologicznego

dotyczące jakości wody przezna-

niczego nie da. Ten proces zabija

bezpieczeństwa wody. Stosowane

czonej do spożycia przez ludność,

bakterie i inne mikroorganizmy, a

dawki chloru w wodzie kranowej nie

woda pitna może zawierać ściśle
określoną ilość mikroorganizmów. Taka woda

skoro ich w krakowskiej wodzie nie ma

mają szkodliwego działania.

to gotowanie jest zbędne.

jest regularnie sprawdzana przez laboratoryjne
służby i Inspekcje Sanitarne zarówno pod kątem
wymagań mikrobiologicznych, jak i chemicznych,
organoleptycznych, fizykochemicznych i radiologicznych. Monitorowana woda pitna nie zawiera
szkodliwych dla zdrowia bakterii.

BEZPIECZNE DOSTAWY WODY
w Krakowie

W

spółczesny system
wodociągowy Krakowa
zaliczany jest do tzw. systemów
z nadmiarem, tzn. posiada rezerwę
zdolności produkcyjnej w odniesieniu
do aktualnego zapotrzebowania na
wodę. W razie wystąpienia przerwy
w dostawie wody z jednego z ujęć
istnieje możliwość awaryjnego
zasilania miasta z wykorzystaniem
pozostałych źródeł. Aktualnie
Wodociągi Krakowskie posiadają
4 zakłady uzdatniania wody oraz
ponad 2 000 km sieci wodociągowej.

ZUW Bielany

ZUW Dłubnia

Najstarszy Zakład Uzdatniania Wody na Bielanach do

W 1960 roku powstał Zakład Uzdatniania Wody

lat 80-tych czerpał wodę wiślaną. Obecnie korzysta

Dłubnia. Zakład pobiera wodę z jazu na rzece Dłubni.

z wód rzeki Sanki. Zakład zaopatruje w wodę następu-

Zaopatruje rejon Nowej Huty, m.in. osiedla Krzesławi-

jące rejony miasta: Stare Miasto, Krowodrzę, osiedle

ce, Grębałów, Bieńczyce.

Bielany, Zwierzyniec i Kostrze.
Zdolność produkcyjna zakładu wynosi

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi
32 000 m3/dobę.

25 000 m /dobę.
3

ZUW Raba
ZUW Rudawa

Oddany do eksploatacji w lipcu 1974 roku Zakład

Drugi co do wielkości Zakład Uzdatniania Wody

Uzdatniania Wody Raba, jest największym i jedno-

powstał w 1955 roku. Woda pobierana jest z rzeki

cześnie najmłodszym zakładem uzdatniania wody

Rudawy i zaopatruje następujące dzielnice Krakowa:

w Wodociągach Krakowskich. Dziś zakład zaopatruje

północną część Krowodrzy i Śródmieścia, tj osiedla:

w wodę następujące rejony miasta: Podgórze, osiedle

Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Bronowice, Łobzów,

Wolica, Wyciąże, Kościelniki, Ruszczę, Branice, Pleszów

Mydlniki, Olszanica.

oraz częściowo rejony Starego Miasta, Śródmieścia

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi
55 200 m3/dobę.

i Mistrzejowic.
Zdolność produkcyjna zakładu wynosi
186 000 m3/dobę.

System kontroli jakości wody w MPWiK S.A.

Łączna ilość kontrolowanych

w Krakowie był w ostatnich latach modernizo-

wskaźników fizyko-chemicz-

wany, a obecnie obejmuje kontrolę jakości wody

nych i bakteriologicznych

począwszy od stref sanitarnych rzek stanowiących

w wodzie pitnej wynosi ok.

źródła wody pitnej, poprzez stacje osłonowe

140 czyli prawie dwukrotnie

zabezpieczające ujęcia wody przed incydentalnymi

więcej w stosunku do wyma-

zanieczyszczeniami, kontrolę ciągów technolo-

gań określonych w rozpo-

gicznych zakładów uzdatniania, a skończywszy na

rządzeniu Ministra Zdrowia.

kompleksowych badaniach.

Miesięcznie wykonuje się

Centralne Laboratorium posiada bardzo dobrze
wyposażoną pracownię biologiczną, która wykonuje
analizy mikrobiologiczne i hydrobiologiczne oraz
pracownię badania wody obejmującą badania chro-

TWARDOŚĆ WODY
KRAKOWSKIEJ
szczegółowe dane na stronie www.wodociagi.krakow.pl

WODA ŚREDNIO TWARDA
17° niemieckich [°dH]

WODA MIĘKKA
7° niemieckich [°dH]

około 5000 analiz wody
w różnych punktach pomiarowych i licznych zakresach

Wapń i magnez to pierwiastki, których zawartość w wodzie

oznaczeń.

decyduje o jej twardości. Woda dostarczana mieszkańcom
Krakowa pochodzi z regionów o różnej budowie geologicznej.

matograficzne, pracownię atomowej spektroskopii

Woda średnio twarda w Krakowie dostarczana jest z rzek:
Sanki, Rudawy i Dłubnii. Rzeki te przepływają przez obszary

absorpcyjnej oraz pracownię fizykochemiczną.

bogate w skały wapienne, czego konsekwencją jest podwyższona twardość wody. Woda miękka pochodzi z rzeki Raba, która
zasila ujęcie dobczyckie. Ze względu na podłoże geologiczne
rzeki – piaskowce magurskie – woda jest stosunkowo miękka.

Badania jakości wody w sieci wodociągowej

i profesjonalizmu, a tym sa-

prowadzone są w oparciu o stałe punkty kon-

mym potwierdza najwyższą

trolne w których systematycznie pobierane są

jakość usług i niezawisłość

próbki wody, a duża ilość wyników analitycz-

badań. Na podstawie analiz

nych pozwala na ocenę dynamiki zmian jakości

wykonywanych przez Cen-

wody w sieci oraz tworzy solidną bazę danych
uwzględniającą wszystkie „zjawiska” związane

tralne Laboratorium można
śmiało stwierdzić, że woda

z siecią wodociągową takie jak: awarie, skargi

w Krakowskich Wodocią-

i reklamacje, informacje uzyskiwane przy okazji

gach jest czysta i zdrowa,

remontów, rutynowe badania jakości wody w sieci,

ponieważ spełnia wyma-

informacje dot. uszkodzeń wodomierzy i inne.

gania zarówno krajowe jak

Jakość jest dla Wodociągów Krakowskich sprawą
priorytetową. Świadczy o tym między innymi posia-

i Unii Europejskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie

danie przez Centralne Laboratorium certyfikatu

ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
tel. +48 12 42 42 300

akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

TELEFON ALARMOWY – 994

Certyfikat ten jest świadectwem wiarygodności

Dyspozytorzy
tel. +48 12 42 42 303, tel. 0 800 13 00 60
Biuro Obsługi Klienta Dziennik Podawczy
tel. +48 12 42 42 314
Informacja Działu Technicznego
tel. +48 12 42 42 315
Informacja Działu Dokumentacji i Odbiorów
tel. +48 12 42 42 412
Zawieranie Umów o zaopatrzenie w wodę
i odbiór ścieków
tel. +48 12 42 42 435, tel. +48 12 42 42 436,
fax +48 12 42 42 313
Centralne Laboratorium
tel. +48 12 639 22 12
www.wodociagi.krakow.pl
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Przede wszystkim
JAKOŚĆ

WODA W BUDYNKACH
wielolokalowych

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny sprawuje bezpośredni nadzór
sanitarny nad jakością wody dostarczanej
przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie.

Woda płynąca w krakowskich kranach jest stale monitoro-

W przypadku braku reakcji

wana przez służby sanitarne.

administratora, o zaistniałej

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy w danym rejonie w wyni-

sytuacji lokator budynku

ku prowadzonych prac remontowych lub likwidacji awarii

powinien zawiadamiać pra-

sieci wodociągowej jakość wody ulega pogorszeniu (np.

cowników Oddziału Higieny

pojawia się zmętnienie, nietypowy zapach, osad rdzy).

Komunalnej Wojewódzkiej

W takich przypadkach mieszkańcy budynków wielo-

Stacji Sanitarno – Epidemiolo-

rodzinnych zlokalizowanych na osiedlach administro-

gicznej w Krakowie.

wanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
i zarządy komunalne problemy związane z jako-

Więcej ciekawych informacji

ścią wody powinni w pierwszej kolejności

na stronie internetowej Woje-

zgłaszać administracji budynków.

wódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Krakowie:
www.wsse.krakow.pl

dotyczące jakości wody należy kierować

Centralne Laboratorium
MPWiK S.A. Kraków

na adres Małopolskiego Państwowego

30-148 Kraków, ul. Lindego 9,

Wszelkie wnioski, zapytania i uwagi

tel. /fax +48 12 639 22 12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków  
tel. 12 25 49 555
fax 12 21 62 093
e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl

Komunikat MPWiK S.A. Kraków
W sprawie jakości wody dostarczanej do sieci miejskiej Krakowa
(wartości średnie za okres 01.I – 29.II. 2012)

Jednostka		Zakład uzdatniania wody			 Norma

Na stronie internetowej www.wsse.krakow.pl

Wskaźnik

można także uzyskać informacje na temat:

Raba
Rudawa Dłubnia Bielany
			
jakości
wody

– postępowania w przypadku złej jakości 			
wody w budynkach wielorodzinnych,
– alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę,
– fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody
wykonywanych w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
w Krakowie

Mętność (A)

PL1

UE2

NTU		0,15

0,13

0,21

0,25

Odczyn (pH) (A)			7,58

7,61

7,79

7,44		 6,5 – 9,5

Chlorki (A)

mg/l		11,1

29,9

27,5

53,4		

250

Azotyny (A)

mg/l		0,002

<0,01

<0,01

0,003		

0,5

Azotany (A)

mg/l		6,0		

18,5

20,4

19,1		

50

Twardość ogólna (A)

mg/l		138,7

285,7

273,3

Żelazo ogólne (A)

mg/l		<0,025

0,026

<0,025

Mangan (A)
Metale ciężkie (A)

274,7

1

akcept.

60-500		

–

<0,025		

0,2

mg/l					

niewykrywalny			

0,05

mg/l					

niewykrywalne			0,005 – 2,0

Trójhalometany
THM3 (A)

μg/l					

niewykrywalne			150 	

Węglowodory aromat.
WWA3 (A)

μg/l					

niewykrywalne			

0,1

Pestycydy

μg/l					

niewykrywalne			

0,5

100

Bakterie grupy coli,
Escherichia coli, 	
Paciorkowce kałowe,
i Clostridium
perfringens (A)

szt./
100 ml		

0		

0

0

0

0

OBJAŚNIENIA DO TABELI
(A)
1)

2)
3)
4)

Badania oznaczone przez A są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
(zakres akredytacji PCA nr AB 776)
Norma PL – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 			
29.03.2007r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007.61.417) oraz 		
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 		
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010.72.466)
Norma UE – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 		
3.XI.1998 r, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
THM – Suma stężenia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu
i chlorodibromometanu,
WWA – Suma stężenia 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, 		
benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu.

