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Tyszowce 2019-11-12 

        Pan 

        Andrzej Podgórski 

        Burmistrz Tyszowiec  

 

Odpowiadając na pismo z dnia 2019-10-16 Pana Pawła 

Kościołko – Radnego Rady Miejskiej w Tyszowcach informuję 

i wyjaśniam: 

Jakość wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego 

zaopatrzenia w Gminie Tyszowce nadzoruje:  

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tomaszowie 

Lubelskim w ramach nadzoru sanitarnego oraz  

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w ramach 

kontroli wewnętrznej.  

Monitoring kontrolny sprawowany przez Państwową Stację 

Sanitarno- Epidemiologiczną prowadzony jest wg Harmonogramu, 

(kserokopia jako załącznik). Wytyczne co do jakości wody, 

sprawowania kontroli nad nią, czy też planowanie harmonogramu 

wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2294).  

Jednym z wielu zadań, jakie realizuje Przedsiębiorstwo w swojej 

działalności, jest dostarczanie wody w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Zadanie bardzo ważne dla Spółki i priorytetowe 

pośród innych działań. Znamy wartość zdrowej wody dostarczanej do 

Odbiorców w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia 
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i działania zarządu i pracowników skierowane są w tej dziedzinie na 

jakość, ciągłość dostaw pod odpowiednim ciśnieniem wody do 

domów i gospodarstw naszych Odbiorców. Zadanie to Spółka 

realizuje od niemal 20 lat w ramach podpisanej umowy pomiędzy 

właścicielem urządzeń wodociągowych tj. Gminą Tyszowce 

a Przedsiębiorstwem. Umowa ta określa zadania stron. Do zadań 

Spółki należy min. eksploatacja urządzeń, bez ich rozbudowy. Gmina 

Tyszowce jako właściciel infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

prowadzi jej rozbudowę i modernizację. Działania Spółki ograniczają 

się do bieżącego utrzymania instalacji.  

W ramach kontroli woda jest sprawdzana pod kątem 

mikrobiologicznym, promieniotwórczym, fizyko-chemicznym, 

organoleptycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).  Kontrola sanitarna 

zaopatrzenia ludności w wodę ma na celu zapewnienie odbiorcom 

wody dobrej pod względem zdrowotnym, zapobieganie epidemiom 

wodnym i ogniskom chorób zakaźnych przenoszonych przez wodę, 

a także zapobieganie zatruciom i innym skutkom mogącym nastąpić 

w następstwie zanieczyszczenia wody. 

Na podstawie badań próbek wody wykonanych przez 

laboratorium Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim (PSSE) oraz laboratorium 

akredytowanym przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, oceniana jest 

jakość wody ujmowanej, tłoczonej do sieci i dostarczanej odbiorcom. 

Miejsca poboru próbek wody uzgadniane są z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tomaszowie Lubelskim 

(PPIS).  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla 

zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów 

chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych 

właściwości korozyjnych oraz spełnia wymagania pod względem 

mikrobiologicznym i chemicznym określone w załącznikach ww. 

rozporządzenia. 

Raporty z badań są przechowywane w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. (przez co najmniej 

5 lat) oraz udostępniane do ogólnej wiadomości konsumentów 

poprzez publikowanie na stronie Przedsiębiorstwa na facebooku. 

(Przedstawiamy Państwu kserokopie raportów badań z wszystkich 

ujęć z roku 2018 oraz dotychczasowe z 2019 roku w formie 

załączników). 

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzanych badań wody 

sporządzonych przez laboratorium, Inspektor Sanitarny może 

stwierdzić następujące warianty : 

-przydatność wody do spożycia,  

-warunkową przydatność wody do spożycia na warunkach 

przyznanego odstępstwa ,  

-warunkową przydatność wody do spożycia 

-brak przydatności wody do spożycia.  

Zgoda na odstępstwo przyznawana jest na możliwie najkrótszy 

okres, nie dłużej jednak niż na trzy lata.  

W sytuacji potwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego, tj. jeżeli uzyskane wyniki badań wody wykażą obecność 
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mikroorganizmów chorobotwórczych lub niespełnienie wymagań 
dotyczących parametrów chemicznych o istotnym i bezpośrednim 
znaczeniu dla zdrowia konsumentów w stopniu powodującym brak 
przydatności wody do spożycia przez ludzi stwierdzonej przez PPIS, 
może nastąpić natychmiastowe unieruchomienie wodociągu lub jego 
części. 

Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. 

Najważniejsze zagrożenie dla ludzi wywołane przez mikroorganizmy 

obecne w wodzie związane jest z konsumpcją wody przeznaczonej do 

spożycia, zanieczyszczonej odchodami ludzi i zwierząt. 

Organizmy wskaźnikowe – muszą spełniać określone 

wymagania, żeby zaliczyć je do tej właśnie grupy (organizmów 

wskaźnikowych). Są to m.in. następujące wymagania: 

- Muszą stale zamieszkiwać dolny odcinek przewodu pokarmowego 

człowieka 

- Muszą bardzo licznie występować w przewodzie pokarmowym 

- Nie mogą być chorobotwórcze (!) 

- Nie mogą wytwarzać przetrwalników 

- Nie mogą się rozmnażać w wodzie i glebie 

- Czas ich przeżycia w wodzie musi być dłuższy niż czas przeżycia 

bakterii chorobotwórczych, 

- Muszą być wykrywane prostymi sposobami w stosunkowo krótkim 

czasie. 

Przede wszystkim ważny jest warunek, że bakteria wskaźnikowa 

nie może być chorobotwórcza. Ma to istotne znaczenie 

z następujących względów: 
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- po pierwsze z punktu widzenia samego oznaczania w laboratorium – 

gdzie przecież bakterie namnaża się do bardzo dużych ilości 

- po drugie jeśli wskaźnik byłby chorobotwórczy, wówczas zawsze 

kategorycznie należałoby podejmować decyzje o wyłączeniu 

wodociągu, bez analizy zagrożenia i ryzyka. 

 

Bakterie grupy coli – zostały uznane za odpowiedni wskaźnik 

mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość 

wykrywania i oznaczania w wodzie. Występują w zarówno w wodzie 

jak i ściekach, część z nich wydalana jest z organizmu człowieka jak 

i zwierząt. To liczna grupa heterotroficznych pałeczek Gram-

ujemnych, tlenowców i fakultatywnych beztlenowców, zdolnych do 

namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się zdolnością 

przetrwania i namnażania w systemach dystrybucji wody zwłaszcza 

w obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować 

w uzdatnianej wodzie. Biofilm- jest to cienka warstwa osadu 

w rurach wodociągów oraz w ruchach przewodzących wodę do 

naszych kranów (przyłącza wodociągowe).  

Escherichia coli 

 
Bakterie Escherichia coli uznawane są za najbardziej odpowiedni 
wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody. Występuje ona 
w znacznej liczbie w odchodach ludzkich i zwierzęcych oraz ściekach 
i zanieczyszczonej odchodami wodzie. Obecność Escherichia coli 
stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Bakterie 
Escherichia coli powinny być nieobecne w 100 ml badanej próbki 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykrycie tych 
drobnoustrojów powinno skłaniać do dalszych działań w tym 
pobierania kolejnych próbek wody do badań i poszukiwania 
potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia  
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Enterokoki kałowe 

Enterokoki kałowe to grupa Gram-dodatnich bakterii żyjących 
pojedynczo lub tworzących krótkie łańcuchy. Są fakultatywnymi 
tlenowcami stosunkowo wytrzymałymi na zasolenie i odczyn 
zasadowy. Enterokoki wydalane są z kałem ludzi i innych zwierząt 
stałocieplnych. Większość gatunków nie namnaża się w środowisku 
wodnym. Pomimo, że liczebność enterokoków w kale człowieka jest 
niższa do Escherichia coli to ich przeżywalność w wodzie jest większa 
ze względu na odporność na wysychanie i chlorowanie. Enterokoki 
powinny być nieobecne w 100 ml badanej próbki wody przeznaczonej 
do spożycia.  

Clostridium perfrigens 

 

Clostridium perfringens to Gram-dodatnie beztlenowe laseczki 

redukujące siarczany(IV). Wykazują wysoką odporność na działanie 

niekorzystnych warunków środowiska tworząc przetrwalniki (spory). 

Baterie te wchodzą w skład naturalnej mikroflory jelitowej człowieka 

i innych zwierząt stałocieplnych. Mikroorganizmy te nie namnażają 

się w większości środowisk wodnych oraz są zawsze obecne 

w ściekach. Bakterie Clostridium perfringens powinny być nieobecne 

w 100 ml badanej próbki wody przeznaczonej do spożycia. Ich 

obecność w wodzie może wskazywać na nieprawidłowości w procesie 

uzdatniania lub może świadczyć o odległym w czasie zanieczyszczeniu 

kałowym wody. Może to być pomocne w identyfikacji źródeł 

okresowego skażenia ujęć wody. 

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C i 36° C  - oznaczenie ogólnej 

liczby mikroorganizmów metodą posiewu powierzchniowego 

pozwala na wykrycie szerokiego spektrum mikroorganizmów 

heterotroficznych, w tym bakterii i grzybów mających zdolność 
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wzrostu na wzbogaconym podłożu, bez czynników hamujących lub 

selektywnych w określonym czasie i temperaturze inkubacji. 

W wodzie dezynfekowanej należy spodziewać się niewielkiej liczby 

bakterii, w większości przypadków same wartości liczbowe wyników 

oznaczeń ogólnej liczby mikroorganizmów są mniej przydatne niż 

zmiany tych wartości obserwowane w poszczególnych miejscach 

systemu. Wzrost liczby mikroorganizmów heterotroficznych 

w systemach dystrybucyjnych może wskazywać na pogorszenie stanu 

czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój 

biofilmu 

Bakterie rodzaju Legionella sp. 

 

Rodzaj Legionella to Gram-ujemne pałeczki, nie tworzące 

przetrwalników, należące do rodziny obejmującej 50 gatunków 

bakterii. To heterotroficzne mikroorganizmy zdolne są do wzrostu 

w temperaturze powyżej 25°C (do ok. 60 °C) w obecności L-cysteiny 

w środowisku. Szczepy Legionella sp. należą do bakterii 

chorobotwórczych, głównym patogenem człowieka jest Legionella 

pneumophila wywołująca chorobę legionelozę. Bakterie z rodzaju 

Legionella występują naturalnie w wodach słodkich jak np. rzeki, 

strumienie oraz w sztucznych środowiskach wodnych jak urządzenia 

do chłodzenia wody w systemach klimatyzacyjnych, instalacje wody 

ciepłej czy ośrodki spa. Drogą zakażenia tej bakterii jest droga 

inhalacyjna, czyli wdychanie skażonego aerozolu wodnego (prysznic, 

klimatyzatory). Mikroorganizmy te są jednak wrażliwe na niską 

(poniżej 20°C) i wysoką temperaturę (powyżej 60°C) oraz na 

dezynfekcję. Gromadzenie się mułu, rdzy i kamienia oraz stagnacja 

wody sprzyja rozwojowi tych bakterii w instalacji. 
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Pseudomonas aeruginosa 

 
Pseudomona aeruginosa to tlenowe Gram-ujemne pałeczki 
z umiejscowioną biegunową rzęską. Bakterie te mogą wywoływać 
różne postacie zakażeń, rzadko jednak ciężkie zakażenia dotyczą osób 
zdrowych. Przede wszystkim kolonizują one uszkodzone obszary 
skóry i błon śluzowych, na przykład oparzenia i rany pooperacyjne, 
drogi oddechowe osób z chorobami układu oddechowego i gałki 
oczne po uszkodzeniach pourazowych. Przez takie miejsca zakażenia 
drobnoustroje te wnikają do organizmu powodując inwazyjne 
postacie zakażenia, w tym zagrażające życiu, jak posocznica 
i zapalenie opon mózgowych. Związane z kontaktem ze skażoną wodą 
zapalenie mieszków włosowych i zapalenie ucha dotyczą zwykle osób 
przebywających w ciepłym, wilgotnym otoczeniu, na przykład 
korzystających z basenów i ośrodków spa. Pseudomonas aeruginosa 
to drobnoustroje powszechnie obecne w środowisku, które mogą być 
izolowane z kału, gleby, wody i ścieków. Pseudomona aeruginosa jest 
potwierdzonym czynnikiem zakażeń szpitalnych mogących prowadzić 
do ciężkich powikłań. Bakterie te powinny być nieobecne w 100 ml 
badanej próbki wody przeznaczonej do spożycia, wprowadzanej do 
jednostkowych opakowań, w cysternach, zbiornikach 
magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, 
powietrznego lub wodnego oraz wody basenowej. 

Dnia 8.10.2019 r. pobrano następujące próbki wody do badań 
pod względem mikrobiologii na ujęciach:  

- Niedźwiedzia Góra (punkty poboru: Niedźwiedzia Góra 1 i 
Szkoła Podstawowa Przewale),  

- Czartowczyk (Punkty poboru: Czartowczyk 88 i Szkoła 
Podstawowa w Czartowczyku),  

- Tyszowce I ul. Kościelna (punkty poboru: PUK Sp. z o.o. 
Tyszowce, Zespół Szkół w Tyszowcach).  
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 Próba wody z Zespołu Szkół w Tyszowcach nie spełniała norm 
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra zdrowia. Po otrzymaniu 
informacji podjęto natychmiastowe działania, zgodne z zatwierdzoną 
procedurą na wypadek pogorszenia jakości wody w wodociągu, 
w tym działania naprawcze poprzez uzdatnianie wody podchlorynem 
sodu oraz jednocześnie podjęliśmy działania związane 
z rozpowszechnianiem informacji oraz Komunikatów od PSSE. Ustawa 
mówi o informowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Zostały 
rozmieszczone ogłoszenia w formie papierowej oraz udostępniona 
została informacja na stronie FB Przedsiębiorstwa. Na chwilę 
sporządzania tego pisma było 26 udostępnień, informacja miała 4374 
odbiorców. Wiemy również, że mieszkańcy w sposób ustny 
przekazywali tę informację pośród znajomych, rodziny.  

Po działaniach naprawczych woda w Zespole Szkół została 
poddana kolejnemu badaniu w celu zweryfikowania jakości wody, 
niestety też z wynikiem negatywnym dla pobranej próbki. Ponownie 
zaczęliśmy chlorowanie wody. Kolejne próbki zostały pobrane 
w poniedziałek 21 października 2019 roku. Dwie z czterech próbek 
były negatywne.  

Tutaj pragnę poinformować o wyjątkowych (tymczasowo) 
warunkach pracy wodociągu w Tyszowcach zasilanego z ujęcia na 
ulicy Kościelnej w związku z budową sieci kanalizacyjnej i budowy 
nowego wodociągu, gdzie w wyniku prowadzonych prac przez firmę 
prowadzącą budowę, dochodzi do częstych uszkodzeń przyłączy na 
eksploatowanym wodociągu. W związku z brakami zasuw na 
przyłączach, zmuszeni jesteśmy do zamykania albo całych ulic czy 
nawet połowy miasta na czas usuwania awarii przez Wykonawcę 
Inwestycji. Takie działania niestety mają bardzo negatywny wpływ na 
pracę wodociągu i jakość wody. W trakcie awarii dochodzi do 
odwodnienia wodociągu z wody i konieczność jego powtórnego 
zalania wodą. To powoduje „zerwanie” tzw. „biofilmu” czyli osadów 
wewnątrz rur, w którym to mogą znajdować się bakterie, które na 
wskutek nienaturalnego ruchu wody w sieci zostały wypłukane 
i pojawić się może problem z wtórnym skażeniem wody w rurociągu. 
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Według szwedzkiego Lund University w „Applied Microbiology and 
Water Resources Engineering”) (załącznik nr ……)  w biofilmie mogą 
znajdować się „dobre bakterie”, które wpływają w sposób pozytywny 
na jakość wody. Zerwanie biofilmu zakłóca prawidłową pracę sieci i 
może prowadzić do wtórnego skażenia wodociągu.  

ANALIZA  

Przeanalizowaliśmy terminy uzdatniania wody na ujęciach oraz 
występujące awarie na sieci wodociągowej. W analizie wzięliśmy pod 
uwagę prace związane z budową nowego wodociągu oraz przy tym 
chwilowe uszkodzenia wodociągu wiążące się z brakiem dostawy 
wody. 

Przyczyny potencjalne występowania zanieczyszczeń wody 

w wodociągu bakteriami grupy coli: 

- nieuregulowana gospodarka ściekowa, praktyki wylewania ścieków 
na pola, do rowu, lasu czy ogrodu, 

- skażenie warstwy wodonośnej zanieczyszczeniami obcego, także 
fekalnego pochodzenia, 

- usytuowanie pól uprawnych w pobliżu ujęcia wody, brak stref 
ochrony pośredniej ujęć wody!!!  

- obecność bakterii może wskazywać na obecność biofilmu,  

- awarie na wodociągu, 

- pobór wody pod dużym ciśnieniem, który narusza biofilm 
(niekontrolowane przez Przedsiębiorstwo próby „czyszczenia” sieci 
przez mieszkańców poprzez opuszczanie wody hydrantami, pobór 
wody przez jednostki OSP działające w ramach akcji gaśniczych czy 
w ramach ćwiczeń ppoż., bez informowania i uzgodnień 
z Przedsiębiorstwem) lub jej niekontrolowany, duży wypływ na 
skutek awarii, który także działa w sposób j/w.  
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- nieodpowiednie uzdatnianie wody (niskie stężenie podchlorynu 
sodu w długich odstępach czasowych).  

 Od wielu lat, (a może nawet nigdy do tej pory) nie stwierdzono 
na szczęście, skażenia ujęcia wody w Tyszowcach ul. Kościelna. Jeżeli 
dochodzi do skażenia wody w sieci, jest to skażenie wtórne, którego 
powodem może być sam stan sieci (osady wewnątrz rur tzw. biofilm 
i mogące tam znajdować się ewentualne bakterie lub zakłócenie 
pracy biofilmu), awarie sieci wodociągowej i skażenie wody na skutek 
przedostania się do sieci zanieczyszczeń glebowych zawierających 
bakterie, skażenie wody w odcinkach sieci i przyłączach, z które nie są 
eksploatowane np. do pustostanów, czasowo wyłączonych 
przyłączach na czas wyjazdu domowników. Poważnym zagrożeniem 
jest także niewłaściwa budowa i wyposażenie przyłączy – brak 

zaworów antyskażeniowych, co może prowadzić do cofnięcia wody 
z instalacji odbiorcy np. instalacji c.o. do sieci i skażenie wody w całej 
sieci).  

Innym problemem, który może wpływać na jakość wody 
w wodociągach jest budowa własnych ujęć i podłączanie ich do 
istniejących instalacji bez zgłaszania tego faktu do Spółki celem 
sprawdzenia prawidłowości podłączenia i eliminacji możliwości 
skażenia wody w sieci wodą z prywatnego ujęcia.  

Taki problem występuje min. na wodociągu w Perespie ale nie 
tylko. Spółka rozwiązuje to w ten sposób, że nie dopuszcza do 
połączenia wody z własnego ujęcia z wodą sieciową. Odbiorca wody 
jeżeli chce korzystać z wody z własnego ujęcia, może to robić ale musi 
wykonać oddzielny punkt jej czerpania. Nie znamy jakie rozwiązania 
istnieją i jakie zostały dopuszczone na sieciach min. w Perespie, 
Czartowczyku, Mikulinie, Przewalu w momencie budowy sieci, wiele 
lat temu. W większości przypadków własne ujęcia nie są badane pod 
względem jakości ujmowanej wody.   
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Aby uniknąć w przyszłości sytuacji wystąpienia bakterii coli 

należy podjąć następujące działania: 

- dopilnować aby nieczystości płynne ze zbiorników od mieszkańców 
nie posiadających podłączenia kanalizacyjnego trafiały na 
oczyszczalnię ścieków w Tyszowcach. Mamy informację z innych 
oczyszczalni, że ścieki z Gminy Tyszowce do nich nie trafiają,  

- bezwzględnie dopilnować nielegalnego opróżniania szamb; 

- mieszkańcy mający możliwość podłączenia się do kanalizacji 
powinny skorzystać z tej możliwości; 

- wziąć pod uwagę zaplanowanie rozbudowy kanalizacji na terenie 
całej gminy lub innego sposobu zagospodarowania ścieków w 
terenach rozproszonej zabudowy; 

- wprowadzić częstsze uzdatnianie wody przez Spółkę z wyższą dawką 
podchlorynu sodu, aby te działania były skuteczniejsze.  

Dodam, że do tej pory woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w Tyszowcach ujęcie Kościelna, była uzdatniana jeden raz w miesiącu 
oraz dodatkowo każdorazowo po awarii występującej na wodociągu. 
W działaniach profilaktycznych zwiększamy chlorowanie wody do 2x 
w miesiącu. Rozważamy również dodatkowe badania wody z zakresu 
zanieczyszczeń pod względem mikrobiologicznym po większych 
awariach. Zgodnie z harmonogramem, woda w wodociągu 
w Tyszowcach jest badana 5 razy w roku. W działaniach 
profilaktycznych uwzględnimy również czyszczenie zbiorników na 
ujęciu.  

Innym sposobem uzdatniania wody w wodociągu proponuje 
Firma Prote specjalistycznym preparatem SeaQuest. Na moje 
zaproszenie przedstawiciel firmy Prote przyjechał na spotkanie do 
firmy w tej sprawie i oferta na czyszczenie naszej sieci w Tyszowcach 
wpłynęła do firmy w styczniu 2018 roku (w załączeniu). Niestety, nie 
zyskała aprobaty ówczesnych władz gminy.   
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AWARIE 

Awarie są to zdarzenia nagłe, nie planowane. Mogą być różne 
przyczyny powstawania awarii: 

-wady materiałowe 

-błędy montażowe 

-wiek materiału i urządzeń 

-prace ziemne, uszkodzenia wodociągu 

-błędy w wykonawstwie sieci wodociągowej 

-niewłaściwe zamykanie i szczególnie otwieranie strefy objętej awarią 

-błędy projektowe 

-warunki pogodowe i glebowe 

-uwarunkowania historyczne 

-uderzenia hydrauliczne – bardzo groźne!!!  

-jakość wtłaczanego medium 

Odnosząc się do ujęć w Gminie Tyszowce, a jest ich 6 i łączna długość 
sieci wodociągowej wynosi 108,982 km.  

Długość poszczególnych sieci wodociągowych i ich przyłączy: 

Perespa- 41,005 km, (długość przyłączy 6,465 km) 

Tyszowce II, ul Wielka- 6,655 km,  

Mikulin – 5,890 km, (długość przyłaczy2,1 km) 

Niedźwiedzia Góra – 14,5 km (długość przyłączy 4,6 km) 

Czartowczyk – 25,332 km (długość przyłączy 9,872 km) 
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Tyszowce I, ul Kościelna – 15,060 km (długość przyłączy 21,15 km) 

W 2019 roku dotychczas odnotowaliśmy 23 awarii w tym 

6 uszkodzeń starego wodociągu na sieci Tyszowce ul. Kościelna 
podczas budowy nowego wodociągu w Tyszowcach, największych 
i skumulowanych w krótkich odstępach czasowych. „Czarna seria” 
awarii w Tyszowcach rozpoczęła się: 

21 sierpnia ul. Jurydyka – uszkodzenie przyłącza podczas prac 
przewiertem  

- 20 września na przyłączu- na ul. Średnia – brak zasuwy na 
przyłączu – zamknięta sieć na ul. Średnia, Mała, 3 Maja, Wielka, 
Kątek, Polna,  

- 23 września na ul. Kilińskiego – zamknięta lewa strona Huczwy 
– Tyszowce, Zamłynie, Klątwy,  

-16 X – awaria ul. Ogrodowa – zamknięte Lewa strona Huczwy,  

- 18 X – Awaria ul. Partyzantów – zamknięta lewa strona 
Huczwy, 

18 X – awaria na ul. 3 Maja – zamknięta ul Wielka, 3 Maja , 
Średnia, Mała, Kątek, Polna,  

- 23 X Ul. Szewska - - zamknięta lewa strona Huczwy, 

- 24 X – w związku z budową 5 węzłów – zamknięta lewa strona 
Huczwy,  

31 X – awaria przyłącza ul. Eborowicza – brak zasuwy – 
zamknięta zasuwa „na grobli” – całe Zamłynie.  

Po każdej z tych awarii woda w wodociągu poddawana była 
chlorowaniu a sieć płukaniu.  
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Sieć wodociągowa Perespa - 1 awaria uszkodzenie podczas prac przy 
budynku plebani,  

Sieć wodociągowa Mikulin –2 awarie (wyorana zasuwa na polu i nie 
zgłoszona przez sprawcę oraz cieknący hydrant wykorzystywany 
podczas budowy drogi, również nie zgłoszony), 

Sieć wodociągowa Czartowczyk – 3 awarie w tym wymiana rury po 
drogą,  

Sieć wodociągowa Niedźwiedzia Góra – 3 awarie – perforacje rur 
stalowych,  

Sieć wodociągowa Tyszowce, ul. Kościelna - 15 awarii, głownie 
perforacje przyłączy stalowych, 

Sieć wodociągowa Tyszowce, ul. Wielka – 0 awarii. 

Podczas prac na przyłączach tj. wymiany zaworu (lub wodomierza), 
na przyłączach na których nie ma zasuw, wykorzystujemy 
zamrażarkę, dzięki której nie musimy zamykać wody na dużych 
odcinkach sieci. Tego typu prace nie są uwzględnione w w/w wykazie 
awarii. Bardzo często dochodzi do uszkodzeń zaworów redukcyjnych 
na ujęciu w Niedźwiedziej Górze oraz Czartowczyku.   

Awarie powstałe na sieci wodociągowej powodują przerwę 
w ciągłości dostaw wody do odbiorców. Najczęstszą przyczyną tych 
awarii są korozje starych przyłączy. 

Bardzo często skutkiem jednej awarii, szczególnie takiej, która 
powoduje odwodnienie sieci jest jedna albo nawet kilka kolejnych 
awarii. Po awariach w sieci pozostaje powietrze, które ma bardzo zły 
wpływ na pracę wodociągu.  

W celu ciągłego nadzoru pracy wodociągu, szczególnie ujęcia i 
studni na ulicy Kościelnej w Tyszowcach, Spółka 2 kwietnia 2019 roku 
zamontowała system informacyjny firmy WellsCtrl służący do 
diagnostyki i nadzoru studni głębinowych. Prace prowadził dr inż. 
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Krzysztof Polak z Katedry Inżynierii Środowiska , Wydział Górnictwa i 
Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie.  

System pracuje u nas od 2 kietnia 2019 roku. Narzędzie to 
kontroluje i diagnozuje pracę otworu studziennego, pompy 
głębinowej, instalacji tłocznej i zbiornika wyrównawczego. Jest to 
niezwykle pomocne narzędzie dbające o wysoką sprawność, niską 
energochłonność, oraz zachowanie bezpieczeństwa ciągłości dostaw 
wody dla użytkowników sieci wodociągowej w Tyszowcach, Zamłyniu 
i Klątwach.  

Kolejnym zagadnieniem, który wiąże się również z awariami są 
STRATY wody. 

Zjawisko strat wody występuje w każdym systemie zaopatrzenia 
w wodę. Nie da się zlikwidować strat wody, a mówienie o ich 
wyeliminowaniu może być tylko rozważaniem czysto teoretycznym. 
Z drugiej jednak strony w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym 
konieczne jest podejmowanie stałych wysiłków zmierzających do 
zmniejszenia strat. W praktyce mówi się o ekonomicznym poziomie 
wycieków, czyli o redukcji strat wody do takiego poziomu, jaki jest 
ekonomicznie uzasadniony do osiągnięcia.  
Dla dokładnej analizy wskaźników strat wody na początek warto się 
przyjrzeć poszczególnym składnikom bilansu wody w systemie 
dystrybucji i temu, czym są straty wody. Zgodnie z metodyką 
Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Wody (International 
Water Association – IWA), na całkowite straty wody składają się 
straty pozorne, czyli nieautoryzowane zużycie wody (np. kradzieże 
wody) i niedokładności pomiaru, oraz straty rzeczywiste, tzn. 
wszelkiego rodzaju wycieki. Bilans wody według IWA przedstawiono 
w tabeli. 
Tabela. Kategorie wartości wskaźnika ILI 

Zakres oraz 

kategoria ILI wg 

IWA 

Kategorie ILI Kraje 
rozwijające się 

Kraje rozwinięte Zakres ILI wg 
AWWA 

ILI ≤ 1,5 – stan Stan bardzo ILI ≤ 4,0 ILI ≤ 2,0  ILI ≤ 3,0  
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bar-dzo dobry dobry 
1,5 < ILI ≤ 2 – 

stan dobry  

2 < ILI ≤ 2,5 – 
stan średni 

Stan dobry 4,0 < ILI ≤ 8,0  2,0 < ILI ≤ 4,0 3,0 < ILI ≤ 5,0 

2,5 < ILI ≤ 3,0 – 
stan słaby 

Stan słaby 8,0 < ILI ≤ 16,0 4,0 < ILI ≤ 8,0 5,0 < ILI ≤ 8,0 

3,0 < ILI ≤ 3,5 – 
stan bardzo 
słaby 
ILI ≥ 3,5 – stan 

niedopuszczalny  
Stan 
niedopuszczalny 

ILI > 16,0 ILI > 8,0 ILI > 8,0 

 

Składniki strat wody, tj. straty rzeczywiste i straty pozorne, 
zależą bezpośrednio od wielkości eksploatowanej infrastruktury. 
Straty rzeczywiste to głównie przecieki na sieci, natomiast straty 

pozorne mogą powstawać na każdym wodomierzu. Straty pozorne 
oznaczają w praktyce ilość wody, która została dostarczona do 
odbiorców, ale nie została zmierzona ze względu na własności 
metrologiczne wodomierza (np. przepływ poniżej progu rozruchu). 
Zatem z przedstawionych składników strat wody wnioskować można, 
że wolumen strat wody zależy przede wszystkim od wielkości 
eksploatowanej infrastruktury. 
 
Procentowy wskaźnik strat wody 

W Polsce najczęściej stosowanym wskaźnikiem oceny strat wody 
w przedsiębiorstwach wodociągowych jest procentowy wskaźnik 
strat. Wskaźnik ten w uproszczeniu wyraża stosunek wolumenu strat 
do wolumenu produkcji. Wolumen strat do tego wskaźnika jest 
obliczany jako różnica wolumenu ilości wyprodukowanej, tj. wody 
wtłoczonej do sieci, i wolumenu wody sprzedanej oraz ilości wody 
zużytej do celów technologicznych (na cele własne). 
 
Infrastrukturalny wskaźnik wycieków 

Najdokładniejszym wskaźnikiem dla porównań sytuacji 
eksploatacyjnej systemów dystrybucji wody w zakresie strat wody 
i oceny działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody 
w sieci wodociągowej jest wskaźnik przecieków infrastruktury ILI 
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(Infrastructure Leakage Index). Wskaźnik ten jest ilorazem wolumenu 
strat wody do obliczonego wolumenu strat nieuniknionych. 
Oblicza się go z następującego wzoru: 
 
ILI= Vstrat/UARL  
 

 
gdzie: 
ILI – infrastrukturalny wskaźnik wycieków [–], 
Vstrat – rzeczywiste straty wody [m3/d], 
UARL – nieuniknione straty wody [m3/d]. 
 
UARL = [18 · (M + R) + 0,8 · LP + 25 · DP] · P / 1000 
gdzie: 
UARL – wolumen nieuniknionych straty wody [m3/d], 
M – długość sieci magistralnej [km], 
R – długość sieci rozdzielczej [km], 
LP – liczba podłączeń wodociągowych [szt.], 
DP – długość podłączeń wodociągowych [km], 
P – średnie ciśnienie wody w sieci [mH2O]. 
Interpretacja wyliczonego wskaźnika ILI polega na porównaniu 
z wartościami referencyjnymi według IWA albo według World Bank 
Institute Banding System.  
Objętość nieuniknionych strat rzeczywistych UARL (Unavoidable 
Annual Real Losses) stanowi wynik obliczeń strat nieuniknionych, 
technicznie możliwych do osiągnięcia w systemie. 
Objętość strat nieuniknionych oblicza się jako sumę trzech 
składników: 
� przecieków nieuniknionych na przewodach sieci (magistralne 
oraz rozdzielcze), gdzie przyjęto 18 dm3/km/dobę/metr ciśnienia; 
� przecieków nieuniknionych na przyłączach (do granicy 
nieruchomości), 

gdzie przyjęto 0,8 dm3/przyłącze/dobę/metr ciśnienia  

� przecieków nieuniknionych na przyłączach (od granicy 
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nieruchomości do wodomierza głównego), gdzie przyjęto 
25 dm3/km/dobę/metr ciśnienia. 
 
Ocena efektywności przedsiębiorstwa wodociągowego w aspekcie 

strat wody wymaga uwzględnienia wielu czynników mających istotny 

wpływ na wielkość strat. Nieuniknione straty wody są 

proporcjonalne do długości sieci i liczby przyłączy oraz do ciśnienia 

występującego w sieci. 

Przy próbach obniżenia wskaźnika wycieków nasuwa się pytanie czy 

jest to racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego. Dla Spółki, która 

chce zmniejszyć straty o połowę wymaga kilkukrotnego podniesienia 

kosztów – potrzebujemy całego systemu wodomierzy odczytywanych 

zdalnie, pełnej regulacji ciśnienia, aktywnej kontroli sieci, bardzo 

dokładnych przeglądów, podziału sieci na sektory, nowych 

technologii, wymiany większości rurociągów.  
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Tabela. Kategorie wartości wskaźnika ILI 

Zakres oraz 

kategoria ILI wg 

IWA 

Kategorie ILI Kraje 
rozwijające się 

Kraje rozwinięte Zakres ILI wg 
AWWA 

ILI ≤ 1,5 – stan 
bar-dzo dobry 

Stan bardzo 
dobry 

ILI ≤ 4,0 ILI ≤ 2,0  ILI ≤ 3,0  

1,5 < ILI ≤ 2 – 

stan dobry  

2 < ILI ≤ 2,5 – 
stan średni 

Stan dobry 4,0 < ILI ≤ 8,0  2,0 < ILI ≤ 4,0 3,0 < ILI ≤ 5,0 

2,5 < ILI ≤ 3,0 – 
stan słaby 

Stan słaby 8,0 < ILI ≤ 16,0 4,0 < ILI ≤ 8,0 5,0 < ILI ≤ 8,0 

3,0 < ILI ≤ 3,5 – 
stan bardzo 
słaby 
ILI ≥ 3,5 – stan 

niedopuszczalny  
Stan 
niedopuszczalny 

ILI > 16,0 ILI > 8,0 ILI > 8,0 

 

Uwaga !!! Różnica pomiędzy wydobyciem a sprzedażą nie zawiera w naszych wykazach wody 

zużytej na cele własne takie jak płukanie sieci wodociągowych po chlorowaniu, wody zużytej 

przez Ochotniczą Straż Pożarną, wody zużytej na oczyszczalni, wody zużytej przez czerpanie 

z kranu przy cmentarzu, ilości faktycznie zużytej wody przez odbiorców ryczałtowych, 

nieopomiarowanych punktów czerpania wody  u odbiorców, którzy mają wodomierze 

(nieopomiarowane krany w oborach, komórkach itp.) . 

 

1. Sieć wodociągowa Czartowczyk  

Sieć 

wodociągowa  

Czartowczyk 

Długość sieci 

wodociągowej 

Długość 

przyłączy 

Liczba 

odbiorców 

Ciśnienie 

na sieci  

25,332 km 9,872 km 247 5 bar 

 

Ujęcie 

Czartowczyk 

Rok Wydobycie Sprzedaż Różnice ILI 

 2018 27338 17944 9394 
34,36% 

0,57 

 

UARL = [(18x25,332) + 0,8 x 247 + 25 x 9,872 ] x 50/1000 = 45018,8 / 1000 = 

45,0188 x 365=16431,57 – nieuniknione straty wody  

2018  = 9394 / 16431,57 = 0,57 – wskaźnik ILI 
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2.Sieć wodociągowa Mikulin 

Sieć 

wodociągowa 

Mikulin 

Długość sieci 

wodociągowej 

Długość 

przyłączy 

Liczba 

odbiorców 

Ciśnienie na 

ujęciu/sieci 

5,890 km 2,1 km 53 3 bar 

 

Ujęcie 

Mikulin 

Rok Wydobycie Sprzedaż Różnice ILI 

 2018 6045 3367 2678 
44,3% 

1,217 

 

UARL = [(18 x 5,89) + 0,8 x 53 + 25 x 2,1] x 30/1000 = 6027,6 x 365/1000 = 

2200,074 

2018 ILI = 2678/2200,074 = 1,217 

3.Sieć wodociągowa Niedźwiedzia Góra 

Długość sieci 

wodociągowej 

Długość przyłączy Liczba odbiorców Ciśnienie na 

ujęciu/sieci 

14,5 4,6 120 5,6 bar 

 

Ujęcie 

Niedźwiedzia 

Góra 

Rok Wydobycie Sprzedaż Różnice ILI 

 2018 13740 8725 5015 
36,49% 

0,52 

 

UARL = [(18 x 14,5) + 0,8 x 120 + 25 x 4,6]x 56/1000 = 26432 x 365 = 9647,68 

2018  = 5015/9647,68 = 0,52 
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4.Sieć wodociągowa Tyszowce 

Sieć 

wodociągowa 

Tyszowce 

Ul. Kościelna 

Długość sieci 

wodociągowej 

Długość 

przyłączy 

Liczba 

odbiorców 

Ciśnienie na 

ujęciu/sieci 

15,06 km 21,15 km 667 3,5 bar 

 

Sieć 

wodociągowa 

Tyszowce  

ul. Kościelna 

Rok Wydobycie Sprzedaż Różnice ILI 

 2018 90544 48429,67 42114,33 
46,51% 

2,472 

 

UARL = [(18x15,06) +0,8 x 667 + 25 x 21,15] x 35/ 1000 = 46670,05 x 365/1000 

= 17034,568  

2018  = 42114,33/17034,568 = 2,472 

 

5.Sieć wodociągowa Perespa 

Sieć 

wodociągowa 

Perespa 

Długość sieci 

wodociągowej 

Długość 

przyłączy 

Liczba 

odbiorców 

Ciśnienie na 

ujęciu/sieci 

41,005 km 6,465 km 205 3,5 bar 

 

Sieć 

wodociągowa 

Perespa 

Rok Wydobycie Sprzedaż Różnice ILI 

 2018 14390 10921 3469 
24,107% 

0,255 

 

UARL = [(18 x 41,005) + 0,8 x 205 + 25 x 6,465] x35 = 37230 x 365/ 1000 = 

13588,95 m
3
  

2018 ILI = 3469/13588,95 = 0,255 
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6.Sieć wodociągowa Tyszowce II, Beta 

 

Sieć 

wodociągow

a Tyszowce 

II, Beta 

Długość sieci 

wodociągowej 

Długość 

przyłączy 

Liczba 

odbiorców 

Ciśnienie 

na 

ujęciu/siec

i 

6,655 km 2,1 km 110 3,6 bar 

 

Sieć 

wodociągowa  

Tyszowce II, 

Beta 

Rok Wydobycie Sprzedaż Różnice ILI 

 2018 19539 10753 8796 
45% 

2,571 

UARL = [(18 x 6,655) + 0,8 x 110+25 x 2,1] x 36/1000 = 9370,440x365/1000 = 

3420,210 

2018 ILI = 8796 / 3420,21 = 2,571 

TABELA Zestawienie wydobycia i sprzedaży wody z poszczególnych ujęć w 

gminie Tyszowce w roku 2018. 

A B C D E F G 

Ujęcia Wydobyci

e [m
3
] 

Sprzedaż 

[m
3
] 

Różnic

e [m
3
] 

(B-C) 

Różnica 

w % 

UARL 

[m
3
/d] 

ILI 

(D/F) 

 

Tyszowce 90544 48429,6
7 

42114,
33 

 

46,51% 17034,568 2,472 

Czartowczyk 27338 17944 9394 
 

34,36 % 16431,57 0,57 

Mikulin 6045 3367 2678 
 

44,3 % 2200,074 1,217 

Niedźwiedzi

a Góra 

13740 8725 5015 
 

36,49% 9647,68 0,52 

Perespa 14390 10921 3469 
 

24,107
% 

13588 0,255 

Tyszowce II 

Beta 

19539 10743 8796 
 

45% 3420,21 2,571 
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Uwaga !!! Różnica pomiędzy wydobyciem a sprzedażą nie zawiera w naszych wykazach wody 

zużytej na cele własne takie jak płukanie sieci wodociągowych po chlorowaniu, wody zużytej 

przez Ochotniczą Straż Pożarną, wody zużytej na oczyszczalni, wody zużytej przez czerpanie 

z kranu przy cmentarzu, ilości faktycznie zużytej wody przez odbiorców ryczałtowych, 

nieopomiarowanych punktów czerpania wody  u odbiorców, którzy mają wodomierze oraz 

nieopomiarowane krany w oborach, komórkach itp. 

Np. zużycie wody na cele własne na potrzeby oczyszczalni Tyszowce w 2018 roku - 4.781 

m
3
 wody. W roku 2019 o końca sierpnia na oczyszczalni zużyto 3098 m

3 
.  Ilość wody zużyta 

do płukania sieci jest trudna do określenia, zawsze obarczona błędem. Dlatego nie 

prowadzimy takich statystyk.  

 

 

  


