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RAPORT
o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia, w województwie śląskim
w 2008 roku.
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W województwie śląskim w 2008r., z wykorzystywanych 52 ujęć wód powierzchniowych,
skontrolowano wszystkie obiekty, z których wody wykorzystywane są do celów
wodociągowych. Są to zarówno ujęcia o bardzo dużej ilości ujmowanej do uzdatnienia wody,
zaopatrujące kilkaset tysięcy osób, jak np. ujęcia usytuowane na zbiornikach Goczałkowickim
i Czanieckim, czy też ujęcia o niewielkiej wydajności, zaopatrujące w wodę po uzdatnieniu,
od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
Wymagania jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
(Dz. U. Nr 204, poz. 1728). Natomiast organizacja kontroli jakości tych wód realizowana
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, została określona w Wytycznych dla Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych, będących integralną częścią ww. rozporządzenia Ministra
Środowiska.
W cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska określono minimalną roczną częstotliwość
pobierania próbek wody dla poszczególnych Grup (I-III) wskaźników jakości wody,
uzależnioną głównie od liczby osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia, a także od kategorii
jakości wody A1-A3. W rozporządzeniu tym sprecyzowano także jakie parametry mieszczą
się w danej Grupie wskaźników jakości wody. Grupa I obejmuje 13 podstawowych
parametrów fizykochemicznych. Do Grupy II zaliczono 9 nieorganicznych i organicznych
parametrów chemicznych oraz 2 wskaźniki mikrobiologiczne, tj. bakterie grupy coli i coli
typu kałowego. Grupa III obejmuje 15 pierwiastków oraz substancji organicznych
i nieorganicznych, a także 2 wskaźniki mikrobiologiczne, tj. salmonellę i paciorkowce kałowe
(szczegółowy wykaz wskaźników jakości wody przedstawiono w zał. nr 1 do ww.
rozporządzenia).
Badania wód z ujęć wykonywane były w Zintegrowanym Laboratorium Państwowej
Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, które obejmuje Laboratorium Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz laboratoria Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych w: Bielsku Białej, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Tychach
i Żywcu. Ujęcia powierzchniowe znajdują się pod nadzorem następujących Państwowych
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Bielsku Białej, Bytomiu, Cieszynie, Dąbrowie
Górniczej, Sosnowcu, Tychach i Żywcu.

Częstotliwość pobierania i badania próbek wody z każdego ujęcia starano się realizować
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska, czyniono także
starania, aby oznaczenia wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych

były

wykonywane w jak najszerszym zakresie, określonym dla Grup I-III.

W 2008 roku łącznie pobrano 150 próbek wody powierzchniowej wykorzystywanej do
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

W zakresie oznaczeń fizykochemicznych

z Grupy I pobrano 142 próbki wody do badań, w zakresie Grupy II pobrano 94 próbki i 68
próbek w zakresie Grupy III, w których wykonano 3775 oznaczeń fizykochemicznych.
W odniesieniu do badań bakteriologicznych pobrano 96 próbek w zakresie Grupy II i 69
w zakresie Grupy III, w których wykonano 330 oznaczeń mikrobiologicznych.
W porównaniu do lat poprzednich nieznacznie zmniejszyła się ilość pobranych próbek wody
do badań fizykochemicznych dla poszczególnych grup.
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Wykres 1.
Porównanie ilości próbek wody pobranych do badań fizykochemicznych.

W zakresie ilości badań mikrobiologicznych można zaobserwować począwszy od 2007r.,
stałą tendencję w ilości wykonanych ilości badań mikrobiologicznych w zakresie Grup II i III.
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Wykres 2.
Porównanie ilości oznaczeń mikrobiologicznych wykonanych w próbkach wody pobranych do badań.

Na podstawie wszystkich uzyskanych, w omawianym roku sprawozdawczym, wyników
badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wód z ujęć powierzchniowych oraz
w oparciu o przeprowadzoną ocenę ich jakości, wg wymagań zawartych w zał. nr 1 do
rozporządzenia Ministra Środowiska,

przyjęto dla każdego analizowanego ujęcia

odpowiednią kategorię jakości wody A1, A2, lub A3.

Kategorie jakości wody
W odniesieniu do 52 skontrolowanych w 2008 roku wód z ujęć, określono następujące
kategorie:
 20 – kategoria jakości wody A1,
 31 – kategoria jakości wody A2,
 1 – kategoria jakości wody A3.
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Wykres 3.
Wykaz ilościowy klasyfikacji obiektów do poszczególnej kategorii jakości wody.

Zgodnie z tym co ustalono w rozporządzeniu Ministra Środowiska:
-

do kategorii A1 – można zaliczyć wody, które w zależności od uzyskanych wartości
granicznych wskaźników jakości wody, wymagają prostego uzdatnienia fizycznego,
w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;

-

do kategorii A2- zalicza się wody wymagające typowego uzdatnienia fizycznego
i chemicznego, w szczególności utleniania, wstępnej koagulacji, flokulacji, dekantacji,
filtracji i dezynfekcji końcowej;

-

do kategorii A3 - wymaga wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego oraz
chemicznego i poza wyżej wyszczególnionymi procesami także adsorpcji na węglu
aktywnym i końcowego ozonowania lub dezynfekcji.

Mapa nr 1. Kategorie jakości wody (poza terenem nadzorowanym przez PPIS w Żywcu z powodu braku
określenia współrzędnych geograficznych).

W porównaniu z rokiem 2007 jakość wody uległa nieznacznej poprawie. Największa liczba
badanych ujęć, tj. 31 obiektów z 52 zewidencjonowanych i skontrolowanych, otrzymała
kategorię jakości A2. Jeden obiekt otrzymał kategorię A3 jakości wody.
Wśród nich znajdują się ujęcia

o największej ilości ujmowanej wody, z których po

uzdatnieniu w zakładach produkcji wody lub w stacjach uzdatniania wody zaopatruje się
w wodę przeznaczoną do spożycia głównie ludność aglomeracji śląskiej, np. ujęcie oparte na
zbiorniku Goczałkowickim.

Rys. 1.
Miejsce ujmowania wody dla Zakładu Produkcji Wody „Goczałkowice” w Goczałkowicach.

Kategorię jakości A2 przyznano także ujęciom zlokalizowanym na zbiorniku Czanieckim. Na
tym akwenie wodnym są zlokalizowane dwa ujęcia. Jednym z nich jest ujęcie
wykorzystywane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Woda
ujmowana z tego ujęcia podlega procesom uzdatnienia w Zakładzie Produkcji Wody
w Kobiernicach i przesyłana na teren aglomeracji śląskiej. Drugim ujęciem jest ujęcie Soła I
i Soła III, wykorzystanym przez AQUA S.A w Bielsku Białej, zaopatrujące w wodę
przeznaczoną do spożycia ludność Bielska – Białej. Technologie uzdatniania wód z ww. ujęć,
zapewniają właściwe uzdatnienie wody podawanej do sieci wodociągowej, szczególnie
dotyczy to, wysokosprawnej technologii stosowanej w ZPW „Goczałkowice”.
Również inne ujęcia zaopatrujące ludność aglomeracji śląskiej uzyskały kategorię A2 „Kanał Piaskownia” w Sosnowcu, zbiornik „Kozłowa Góra” w Wymysłowie.

Kategorię jakości wody A2 otrzymały również mniejsze ujęcia zlokalizowane na terenach
górskich, m.in. ujęcie oparte na rzece Żylicy w Szczyrku.

Rys. 2.
Miejsce ujmowania wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Szczyrku.

W 2008r. ujęcie oparte na rzece Piotrówce zostało zaklasyfikowane

do kategorii A3,

podobnie jak w latach poprzednich, ze względu na silne zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Rys. 3.
Miejsce ujmowania wody dla Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zebrzydowicach.

W Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zebrzydowicach zastosowane są następujące
metody uzdatniania wody koagulacja, sedymentacja, filtracja oraz dezynfekcja końcowa przy
zastosowaniu podchlorynu sodu. Procesy te mają za zadanie gwarantować uzyskanie wody
przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom w określonych przepisach.

Na obniżenie kategorii jakości poniżej A1, wpływają zanieczyszczenia fizykochemiczne,
takie jak: barwa, zawiesina, stopień nasycenia wody tlenem, mangan, azot Kjeldahla,
amoniak, rtęć, odczyn, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz żelazo. Przy ocenie jakości
wody w badanych ujęciach przyjęto, że stwierdzone w niewielkim stopniu przekroczone
wartości manganu dla kategorii A2, nie spowodują obniżenia ogólnej kategorii jakości wody.
Duży wpływ na obniżenie kategorii mają również zanieczyszczenia mikrobiologiczne, tj.:
liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego, liczba paciorkowców
kałowych oraz Salmonella.

Kategorię jakości A1, uzyskały ujęcia występujące najczęściej w rejonach górskich, np.
potok Złota Roztoka w Bielsku Białej, potok Zimnik w Wilkowicach, potok Hołcyna
w Brennej, potok Chrobaczy w Brennej, potok Wilkówka w Wilkowicach, zbiornik
Wapienica w Wapienicy.

Rys. nr 5.

Rys. nr 5.

Ujęcie zlokalizowane na potoku Złota Roztoka

Ujęcie zlokalizowane na potoku Wilkówka

Są to ujęcia zaopatrujące niewielką ilość ludności. Wyjątkami są ujęcia: zlokalizowane na
zbiorniku „Dziećkowice” w Łosieniu oraz ujęcie zlokalizowane na zbiorniku Wisła Czarne.
W 2008r. uzyskały one kategorię A1 jakości wody.

Rys. 6.

Rys7.

Miejsce ujmowania wody dla SUW w Łosieniu

Miejsce ujmowania wody dla SUW w Wiśle Czarnym.

Również małe ujęcia uzyskały kategorię A1 jakości wody, np. ujęcie zlokalizowane na
potoku Kalonka w Słotwinie.

Rys. nr 8.
Ujecie zlokalizowane na potoku Kalonka

Reasumując uzyskane wyniki badań wód można uznać, iż badane próbki wody były
dyskwalifikowane poniżej kategorii A1, przede wszystkim ze względu na występujące w nich
zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
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Wykres nr 4.
Ilość przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych poza kategorię A1

W odniesieniu do badanych wskaźników fizykochemicznych na obniżenie jakości wody poza
kategorię jakości A1, wpływały takie parametry, jak: barwa, stopień nasycenia wody tlenem,

mangan, azot Kjeldahla, amoniak, zawiesina ogólna, żelazo, biochemiczne zapotrzebowanie
tlenu BZT5, bar, fosforany, odczyn, rtęć, zapach.
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Wykres nr 5.
Ilość przekroczeń wskaźników fizykochemicznych poza kategorię A1

W roku 2008 tylko jeden obiekty został sklasyfikowany do kategorię A3 jakości wody. Jest to
ujecie oparte na rzece Piotrówce ze względu na silne zanieczyszczenie mikrobiologiczne
wody.
W porównaniu do roku 2007 ilość ujęć, które otrzymały kategorię A1 jakości uległa
zwiększeniu o 10%. Żaden z obiektów nie został zaklasyfikowany poza kategorię jakości
wody

A3.

Obniżenie

kategorii

wody

było

spowodowane

zanieczyszczeniem

mikrobiologicznym oraz zbyt małą ilością badań, które pozwoliłyby na bardziej obiektywny
obraz.

W województwie śląskim ok. 2,5 mln ludzi jest zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do
spożycia pochodzącą właśnie z ujęć wód powierzchniowych. Poniższa analiza przedstawia
ilość ludzi zaopatrywanych z danego ujęcia.

Mapa nr 2. Ilość ludzi zaopatrywanych z poszczególnych ujęć (poza terenem nadzorowanym przez PPIS
w Żywcu z powodu braku określenia współrzędnych geograficznych).

Podsumowanie i wnioski
1. W 2008 roku, skontrolowano 52 ujęcia wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 20 zakwalifikowano do
kategorii jakości wody - A1, 31 do kategorii jakości - A2, 1 do kategorii jakości – A3,
0- poza kategorię A3.
2. Wskaźnikami fizykochemicznymi wpływającymi najczęściej na obniżenie kategorii
jakości wody w ujęciach były: barwa, mangan, zawiesina ogólna, amoniak, biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5), stopień nasycenia wody tlenem, żelazo, rtęć, azot
Kjeldahla, odczyn, zapach, fosforany i bar.
3. W znacznym stopniu na obniżenie kategorii jakości wód z ujęć powierzchniowych,
wpłynęły stwierdzone zanieczyszczenia bakteriologiczne tych wód.
4. Należy kontynuować prowadzenie prac, bowiem dalsze badania i analizy wyników,
pozwolą na porównanie zmian jakości wód w ujęciach powierzchniowych na przestrzeni
lat. Należy także czynić starania o poszerzenie zakresu badań wody w ujęciach
o wskaźniki z Grupy II i III oraz zwiększenie częstotliwości badań tych wód.
5. Stacje uzdatniania wody pobierające substrat wytwarzają produkt, który jest bezpieczny
dla ludzi i zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007r.
(Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Załącznik 1
Grupy wskaźników jakości wody

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Odczyn pH
Barwa
Zawiesiny ogólne
Temperatura
Przewodnictwo
elektrolityczne właściwe
Zapach
Azotany
Chlorki
Fosforany
ChZT

Żelazo rozpuszczone
Mangan
Miedź
Cynk
Siarczany

Fluorki
Bor
Nikiel
Arsen
Kadm

Substancje powierzchniowo czynne
Fenole
Azot Kjeldahla
Liczba bakterii grupy coli
Liczba bakterii grupy coli typu
kałowego (termotolerancyjne)
Ogólny węgiel organiczny

Chrom ogólny
Ołów
Selen
Rtęć
Bar

Tlen rozpuszczony (stopień
nasycenia)
BZT5
Amoniak

Cyjanki
Rozpuszczone lub
zemulgowane
węglowodory
Wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne
Pestycydy ogólne
Substancje ulegające
ekstrakcji
chloroformem
Paciorkowce kałowe
(enterokoki)
Bakterie z rodzaju
Salmonella

