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Szanowni Pañstwo!

Jest mi niezmiernie mi³o przedstawiæ ko lej ny 
numer „Wspólnoty Małopolskiej”, w którym w sze-
roki sposób omawiamy problematykê odpadow¹. 
Problematykê dla sa mo rz¹ dów niezwykle wa¿n¹, 
gdy¿ to od gmin  i powiatów nale¿y szereg niezwy-
kle istotnych czyn ni ków wp³ywaj¹cych na stan 
œrodowiska naturalnego. I, w jak ¿adnej innej 
z dziedzin dzia³alnoœci znajduj¹cych siê w kom-
petencjach organów samorz¹dowych, wymagaj¹ -
c¹ œcis³ego wspó³dzia³ania pomiêdzy gminami 
i po wia ta mi. Dodajmy, ¿e nie tylko dla konstruk-
cji wspólnych dokumentów, ale i wspó³ finansowa-
nia kon kret nych inwestycji, powo³ywania zwi¹zków ko mu nal nych, wystêpowania 
przed instytucjami fi nan so wy mi, inicjowania ak tyw no œci lokalnej.

Numer poœwiêcamy m.in. odpadom azbestowym. To je den z doskona³ych 
przyk³adów ilustruj¹cych tê tezê. Przybywa powiatów, w któ rych starostwie pro-
wadz¹ programy wsparcia dla mieszkañców de mon tu j¹ cych azbest. Wyp³ywa 
to wprawdzie z ustawowych obowi¹zków, ale nie wszê dzie pod¹¿a za tym 
zadowalaj¹ca praktyka. Czêsto spowodowana bra kiem przygotowania kadr do 
realizacji programów azbestowych. Próbujemy wype³niæ tê lukê. Liczê, ¿e przed-
stawione materia³y przyczyni¹ siê do po g³ê bie nia wiedzy na temat odpadów nie-
bezpiecznych i azbestu, a tak¿e skut ków, które mog¹ wywo³ywaæ.

Dziœ ta problematyka nabiera dodatkowego znaczenia. Nasz kraj przy st¹ pi³ do 
Unii Europejskiej, gdzie do dba³oœci o œrodowisko przywi¹zuje siê szcze góln¹ rolê. 
UE wspiera zrównowa¿ony rozwój oraz ochronê œrodowiska na tu ral ne go dla obec-
nych i przysz³ych pokoleñ . Opowiada siê za w³¹ cze niem tych zagadnieñ do innych 
polityk Wspólnoty, dzia³aniach zapobiegawczych, zasadzie „zanieczyszczaj¹cy 
p³aci”, zwalczaniu szkód wyrz¹dzonych œro do wi sku naturalnemu u Ÿród³a oraz 
na wspólnej odpowiedzialnoœci. Acquis za wie ra ponad 200 aktów prawnych 
z tego zakresu, st¹d si³¹ rzeczy nie wszyst kie jesteœmy w stanie przenieœæ na grunt 
prawa krajowego. Niemniej do ce lo wo szereg istotnych problemów bêdzie musia³o 
zostaæ sko dy fi ko wa nych, gdy¿ œrodowisko naturalne jest przestrzeni¹, która nie 
posiada granic i ka¿dy powinien siê czuæ za nie odpowiedzialny. Osobiœcie, jako 
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, cieszê siê, ¿e to po-
zy tyw ne myœlenie zaczyna byæ wdra¿ane w ¿ycie. Przyk³adem s¹ gminy, po wia ty 
i zwi¹zki, które w poprzednich latach z³o¿y³y swoje wnioski do fun du szu ISPA, 
a teraz staraj¹ siê o przyznanie dotacji z Funduszu Spójnoœci. S¹ to kwoty nie-
bagatelne, rzêdu kilkudziesiêciu milionów euro, wiêc warto siê o nie staraæ. 
Choæ projekty wymagaj¹ równie¿ udzia³u samych beneficjentów, ale ochrona 
œrodowiska jest dziedzin¹, w której samorz¹dy   s¹ zobowi¹zane do starañ o jak 
najlepsze warunki naturalne dla przysz³ych po ko leñ. To ma sens.

Jest jeszcze jedna kwestia: zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej i tu ry stycz-
nej regionów czy gmin. Tam, gdzie nie ma dba³oœci o czyste powietrze, wodê czy 
ziemiê tam z pewnoœci¹ rzadziej bêdzie siê mo¿na spodziewaæ go œci. Miejmy i to 
na uwadze, oprócz własnego bezpieczeństwa.
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ODPADY NIEBEZPIECZNE
PODSTAWY PRAWNE 
KLASYFIKACJI OD PA DÓW 
NIEBEZPIECZNYCH 
Termin „odpady niebezpieczne” zde fi nio wa ny 
zosta³ w art. 3 pkt. 5a usta wy z dnia 31 stycz-
nia 1980r. o ochro nie i kszta³ to wa niu œro do wi ska 
i ozna cza „od pa dy, któ re ze wzglê du na swoje po-
cho dze nie, sk³ad chemiczny, bio lo gicz ny, inne w³a-
œci wo œci lub okolicznoœci sta no wi¹ za gro ¿e nie dla 
¿ycia lub zdro wia ludz kie go lub œrodowiska przy-
rod ni cze go”. W roz po rz¹ dze niu Rady Mi ni strów 
z dnia 30 wrze œnia 1980 r. w sprawie ochro ny 
œro do wi ska przed odpadami i in ny mi za nie czysz-
cze nia mi oraz utrzymania po rz¹d ku w miastach 
i wsiach de fi ni cjê tê roz sze rzo no na trzy ob sza ry:
a.    odpady gro¿¹ce zaka¿eniem, tzn. za wie ra j¹-

ce drobnoustroje cho ro bo twór cze, 
b.    odpady gro¿¹ce ska¿eniem, czyli sub stan cje 

promieniotwórcze, 
c.    odpady szczególnie szkodliwe dla œro do wi-

ska – odpady za wie ra j¹ ce sub stan cje uznane 
przez Ministra Zdro wia i Opieki Spo³ecznej za 
tru ci zny lub œrod ki szko dli we. 

Kolejnym aktem prawnym za wie ra j¹ cym kla sy fi ka-
cjê odpadów jest roz po rz¹ dze nie Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 1996r. zmieniaj¹ce roz po rz¹ dze-
nie z dnia 27 grud nia 1993 r. w sprawie op³at za go-
spo dar cze korzystanie ze œrodowiska i wpro wa dza nie 
w nim zmian, za wie ra j¹ ce ro dza je sk³a do wa nych 
od pa dów objêtych op³atami oraz jed nost ko we staw-
ki op³at w po dzia le na czte ry gru py (163 rodzaje) 
z uwagi na zró¿ ni co wa nie sta wek jed nost ko wych za 
sk³a do wa nie od pa dów: 
�   62 rodzaje odpadów za li czo ne do gru py I 

- 73,73 PLN/ 1 Mg, 
�   45 rodzajów odpadów za li czo nych 
    do grupy II - 27,65 PLN/ 1 Mg, 
�   36 rodzajów odpadów za li czo nych do grupy 

III - 9,21 PLN/ 1 Mg, 
�   20 rodzajów odpadów za li czo nych  do grupy 

IV - 5,54 PLN/ 1 Mg. 
Odpady I i II grupy uwa¿ane s¹ za od pa dy tok-
sycz ne, niebezpieczne i szczególnie szkodliwe, na-
to miast odpady III i IV gru py za odpady szko dli we 
i uci¹¿liwe. Po szcze gól ne rodzaje sk³a do wa nych 
od pa dów skla sy fi ko wa ne s¹ pod wzglê dem ja ko-
œcio wym (jako zawieraj¹ce okre œlo ne zwi¹z ki che-
miczne, lub jako po cho dz¹ ce z okre œlo ne go pro-
cesu pro duk cyj ne go), a w niektórych przy pad kach 
tak ¿e ilo œcio wym (mi ni mal na za war toœæ %, lub 
stê ¿e nie mg/dm3 okre œlo nych sub stan cji). 

IDENTYFIKACJA 
ODPADÓW NIE BEZ PIECZ NYCH 
I ICH ŹRÓDEŁ 
Ustaw¹ z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzy ma niu czy sto œci i porz¹dku w okreœlone zosta³y zadania gminy, 
m.in. w zakresie usuwania i uniesz ko dli wia nia odpadów ko mu nal nych oraz wydawania ze zwo leñ na usu-
wanie, wykorzystywanie i uniesz ko dli wia nie odpadów ko mu nal nych. Gmi ny zosta³y zo bo wi¹ za ne równie¿      
do wspó³dzia³ania „z w³a œci wy mi or ga na mi administracji rz¹dowej w or ga ni zo wa niu go spo dar ki odpadami 
nie bez piecz ny mi wy dzie lo ny mi z od pa dów ko mu nal nych”. 

„Lista odpadów niebezpiecznych” usta lo na roz po rz¹ dze niem Ministra Ochrony Œro do wi ska, Za so bów Na tu-
ral nych i Le œnic twa z 03.08.93 obej mu je ³¹cznie 106 pozycji, 23 ro dza je odpadów okre œlo ne zosta³y na pod-
stawie bran¿y lub procesu tech no lo gicz ne go, w którym zo sta ³y wy two rzo ne, 29 ro dza jów - wy mie nio ne 
imien nie, których iden ty fi ka cja nie po win na stanowiæ trud no œci, 52 rodzaje od pa dów okreœlono na podsta-
wie sk³adu che micz ne go (bez okreœlenia wartoœci mi ni mal nej) lub w³a œci wo œci chemicznych,  a 2 rodzaje 
jako ma te ria³ odpadowy bio lo gicz ny lub chemiczny, po wsta j¹ cy       w ba da niach naukowych o nie zna nych 
w³a œci wo œciach. 

Pomocnym dla ustalenia, innych ni¿ wy mie nio ne w „Liœcie” ro dza jów dzia ³al no œci go spo dar czej lub bran¿ 
prze my s³o wych mo g¹ cych byæ Ÿród³em po wsta wa nia od pa dów niebezpiecznych, jest Roz po rz¹ dze nie Mi-
nistra Ochrony Œro do wi ska, Za so bów Naturalnych i Le œnic twa z dnia 13 maja 1995r. w sprawie okre œle nia 
ro dza jów inwestycji szko dli wych dla œro do wi ska i zdrowia lu dzi oraz ocen od dzia ³y wa nia na œrodowisko. 
Mi ni ster wymienia w nim 26 rodzajów in we sty cji „szcze gól nie szko dli wych dla œro do wi ska”, dla których de-
cyzja o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu (WZiZT) wymaga uzgod nie nia z MOŒZNiL oraz 
po da je 86 rodzajów in we sty cji „mo g¹ cych po gor szyæ stan œro do wi ska”, dla któ rych decyzja o wa run kach 
za bu do wy i za go spo da ro wa nia terenu wy ma ga uzgod nie nia z wojewod¹. Dla obu ro dza jów in we sty cji wy-
ma ga ne jest opra co wa nie ocen od dzia ³y wa nia na œro do wi sko (OOS), któ re m.in. zawieraj¹ okre œle nie ilo œci 
i ro dza jów wy twa rza nych od pa dów.  
Doœwiadczenia kontrolne wskazuj¹, ¿e wiêksze za k³a dy, w których po wstaj¹ znacz ne iloœci odpadów prze-
my s³o wych, znane s¹ organom kontrolnym i ad mi ni stra cji pañ stwo wej. Obok nich wystêpuj¹ jed nak po-
tencjalne Ÿród³a po wsta wa nia odpadów nie bez piecz nych w ma³ych jed nost kach bu d¿e to wych oraz jed-
nostkach or ga ni za cyj nych pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ gospodarcz¹. Problem stanowi¹ po nad to, pochodz¹ce 
z go spo darstw do mo wych, odpady spe³ nia j¹ ce kryteria zaliczenia ich do od pa dów nie bez piecz nych. 
Po ja wiaj¹ siê w ma³ych, czasem na wet œla do wych iloœciach, rozproszone do dat ko wo w znacznej masie 
zwy k³ych odpadów komunalnych. 

Rozwi¹zaniem mo¿e byæ wzór nie miec ki. 
Wprowadzono tam podzia³ od pa dów z uwa gi na ich pochodzenie: 
�   z gospodarstw domowych i go spo darstw rolnych, 
�   z zak³adów prowadz¹cych po za rol nicz¹ dzia ³al noœæ go spo darcz¹; oraz   z uwagi na niebezpieczeñstwo 

- na ka te go rie: 
�   odpady „zwyk³e”, 
�   odpady niebezpieczne (sta no wi¹ ce ok. 10% odpadów ko mu nal nych). 

Dla odpadów zaliczonych do ka te go rii nie bez piecz nych, po cho dz¹ cych z go spo darstw do mo wych i go-
spo darstw rolnych - przyjêto na zwê od pa dy „problemowe”. Gminy pro wadz¹ zbiórkê odpadów „pro ble-
mo wych” w wyznaczone dni, kil ka razy w roku, w okre œlo nych miej scach, obej mu j¹c ni¹ m.in. sto so wa ne 
w go spo dar stwach do mo wych chemikalia, farby, la kie ry, roz pusz czal ni ki (równie¿ puste opa ko wa nia po 
nich), zu¿yte aku mu la to ry, lodówki zawieraj¹ce fre ony, itp. Po nad to zorganizowano ko mu nal ne, gmin ne 
i po wia to we sta no wi ska tzw. „doradców ds. od pa dów”, którzy udzielaj¹ porad miesz kañ com i jednost-
kom go spo dar czym jak w sposób bezpieczny dla œro do wi ska post¹piæ z od pa da mi niebezpiecznymi i nie-
typowymi. 
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ZASTOSOWANIE AZBESTU

Azbest stosowano w wyrobach 
bu dow la nych powszechnego u¿ycia: 
eter nit, czyli p³yty faliste azbestowo-
cementowe o za war to œci 10-13% azbe stu 
do pokryæ da cho wych, p³yty pra so wa ne 
– p³askie o zbli ¿o nej za war to œci azbestu, 
p³yty KARO – da cho we pokrycia lub 
elewacje, rury azbe sto wo-cementowe 
wy so ko ci œnie nio we (krokidolit) 
i kanalizacyjne, sto so wa ne tak¿e jako 
przewody wen ty la cyj ne i dy mo wo-
spalinowe (za war toœæ azbestu ok. 22%), 
kszta³tki azbe sto wo-cementowe oraz 
elementy wielkowymiarowe, sto so wa ne 
w bu dow nic twie ogólnym 
i prze my s³o wym (p³yty azbestowo-
cementowe p³a skie wykorzystywane 
w lekkich prze gro dach œcian 
warstwowych i wbu do wa ne w p³yty 
warstwowe pre fa bry ko wa ne – PW3/A, 
P¯/3W i P¯W 3/A/S).
Azbest móg³ byæ stosowany 
w bu dow nic twie wszêdzie tam, gdzie 
po trzeb na by³a podwy¿szona odpornoœæ 
ognio wa i za bez pie cze nia ognio chron ne 
ele men tów nara¿onych lub po ten cjal nie 
na ra ¿o nych na wysok¹ tem pe ra tu rê (klapy 
przeciwpo¿arowe, ci¹gi te le ko mu ni ka cyj
 ne, tablice roz dziel cze elek trycz ne, wêz³y 
cie p³ow ni cze, obu do wa klatki schodowej, 
przej œcia kabli elek trycz nych, prze wo dów 
ciep³owniczych i wentylacyjnych miêdzy 
stropami, za bez pie cze nia ele men tów 
stropowych i œcien nych stry chów, 
piwnic, dróg ewa ku acyj nych, konstrukcji 
sta lo wych). Azbest sto so wa no tak¿e 
w tka ni nach wy g³u sza j¹ cych ha³as. 
Wyroby z azbestem pro jek tan ci dobierali 
in dy wi du al nie do obiektów, 
z uwzglêd nie niem wy ma gañ 
prze ciw po ¿a ro wych. 

Azbest jest nazw¹ ogóln¹ obejmuj¹c¹ w³ók ni ste minera³y z grupy serpentynów i am fi bo li. Swoj¹ popularnoœæ 
zawdziêcza nie zwy k³ej odpornoœci na wysok¹ tem pe ra tu rê. O jego szkodliwoœci dowiedziano siê jednak tak 
naprawdê dopiero wów czas, gdy by³ ju¿ masowo stosowany na ca³ym œwiecie. W Polsce azbest wy stê pu je w trzech 
odmianach: chryzotylu (azbest bia³y), krokidolitu (azbest nie bie ski) i amosytu (azbest br¹zowy). Najczêœciej wy ko rzy-
sty wa ny by³ chryzotyl, w mniej szym stopniu krokidolit, a naj rza dziej amo syt. G³ówne dzia³y gospodarki ko rzy sta j¹ ce 
z azbestu to budownictwo, ener ge ty ka, transport i przemys³ che micz ny.

BUDOWNICTWO

Azbest sto so wa no w elek tro cie p³ow niach 
i elek trow niach, w ob mu rzach kot³ów 
(jako izolacje ter micz ne w for mie sznu rów 
i tektur na uszczel nie niach dylatacji 
pod grze wa czy po wie trza), a tak¿e 
w uszczel nie niach urz¹ dzeñ poddanych 
wy so kiej tem pe ra tu rze, w zaworach, 
wy mien ni kach cie p³a, w izo la cjach tras 
cie p³ow ni czych (jako p³aszcze azbestowo–
ce men to we lub azbe sto wo-gipsowe).
Wyroby zawieraj¹ce azbest 
umiej sco wio ne s¹ w: 
-  kominach o du ¿ej wy so ko œci 

(dy la ta cje wype³nione sznu rem 
azbe sto wym),

-  ch³odniach ko mi no wych 
(p³yty azbe sto wo-ce men to we 
w zra szal ni kach 
i w obudowie we wnêtrz nej 
ch³od ni), 

- ch³odniach wentylatorowych 
(w obu do wie we wnêtrz nej ch³od ni), 

- rurach od pro wa dza j¹ cych  parê, 
zra szal ni kach itp. (w formie izo la cji 
ciepl nej ze sznu ra azbe sto we go). 

ENERGETYKA

Azbest stosowano do termoizolacji      
i izo la cji elektrycznych urz¹dzeñ 
grzew czych w elektrowozach, 
tram wa jach, wagonach, metrze (maty 
azbe sto we w grzejnikach 
i tablicach roz dziel ni elek trycz nych), 
w ter mo izo la cji sil ni ków pojazdów 
me cha nicz nych, w uszczel kach pod 
g³owicê, ele men tach kolektorów 
wydechowych oraz ele men tach ciernych 
– sprzêg³ach i ha mul cach. 
Powszechnie stosowano azbest 
w kolejnictwie, w przemyœle lot ni czym 
i stoczniowym, np. w stat kach, 
szcze gól nie w miejscach na ra ¿o nych 
na ogieñ, wymagaj¹cych zwiêk szo nej 
od por no œci na wysok¹ tem pe ra tu rê. 

TRANSPORT

PRZEMYS³ CHEMICZNY

Z azbestu wykonane s¹ przepony 
sto so wa ne w  elektrolitycznej 
produkcji chlo ru. Ponadto azbest 
wystêpuje w hutach szk³a 
(np. w wa³ach ci¹ gn¹ cych). 

Dariusz Resak
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PYLENIE AZBESTU
UNOR MO WA NIA I RO DZA JE
Zagro¿enie azbestem staje siê realne wów czas, gdy zawieraj¹ce go wyroby ule gaj¹ uszkodzeniu. Dochodziæ do 
tego mo¿e na sku tek dzia ³añ fi zy ko che micz nych lub po przez pêkanie. Efek tem jest zawsze uwal nia nie siê py³u 
azbe sto we go do po wie trza, co stwa rza za gro ¿e nie prze ni ka nia siê ra ko twór czych drobin mi ne ra ³u do or ga ni zmu 
cz³owieka.

iloœæ azbestu amozytowego, które zna la z³y zastosowanie m.in. w bu-
dowie grodzi przeciwpo¿arowych na statkach, os³on ognio od por nych 
i przeciwpo¿arowych w budownictwie i obiektach prze my s³o wych (np. 
kot³owniach oraz jako materia³ izo la cyj ny w urz¹ dze niach grzewczych),  
a tak ¿e mas natryskowych z azbestem u¿y wa nych jako izolacja ognioodporna 
i aku stycz na w obiektach u¿ytecznoœci pu blicz nej. Szerok¹ gamê wyrobów 
miêk kich stosowano równie¿ powszechnie w izolacji termicznej rur, bojle-
rów, grzej ni ków, drzwi i klap przeciwpo¿arowych. Wszêdzie tam, gdzie ta-
kich instalacji jest zwiêkszona iloœæ, stê¿enie py³u azbe sto we go bêdzie bar-
dzo du¿e. Naj czê œciej ma to miejsce w kot³owniach, wêz³ach ciepl nych 
i elektrowniach.
Obiekty zawieraj¹ce du¿¹ iloœæ wyrobów miêkkich musz¹ byæ dok³adnie 
mo ni to ro wa ne pod k¹tem okreœlania zawartoœci py³u azbe sto we go w powie-
trzu. Stan tech nicz ny urz¹dzeñ powinien podlegaæ czêstej kontroli, a prace 
w ich otoczeniu nale¿y prowadziæ ze szczególn¹ ostro¿ no œci¹.

PYLENIE WYROBÓW TWAR DYCH
Do wykonywania pokryæ dachowych oraz elewacji budynków i obiektów bu-
dow la nych stosowane by³y wyroby azbestowo-cementowe w postaci p³yt fa-
listych, p³a skich prasowanych i au to kla wi zo wa nych oraz p³ytek „karo”. Jako 
„wyroby twar de”, nie uszkodzone nie stwa rzaj¹ za gro ¿e nia dla zdrowia. Do-
piero pojawienie siê uszkodzeñ stwarza nie bez pie czeñ stwo.
Pierwszorzêdny wp³yw na niszczenie struk tu ry p³yt eternitowych maj¹ wa-
runki kli ma tycz ne oraz zanieczyszczenia che micz ne powietrza atmosferycz-
nego. W wy ni ku prze ma rza nia p³yt w okresie zi mo wym i sil ne go nagrzewa-
nia w okresie letnim, po ³¹ czo ne go z okresowymi szo ka mi ter micz ny mi spo-
wodowanymi opadami desz czu do cho dzi do erozji p³yt, two rze nia siê na 
po wierzch ni w¿erów, od pry ski wa nia warstw materia³u zawieraj¹cego azbest, 
a nawet pêkania p³yt na ca³ej gru bo œci. Zja wi sko to przyspieszane jest do-
dat ko wo przez kwaœne deszcze wy stê pu j¹ ce na te re nach przemys³owych. 
W re zul ta cie ma te ria³ kruszy siê, s³abn¹ wiê zy w³ó kien z matryc¹, z czasem 
uwal nia j¹c je do po wie trza. Uszkodzone w ten spo sób p³yty ³atwo poznaæ 
po nierównej po wierzch ni i ³atwym odspajaniu ko lej nych warstw ma te ria ³u, 
nawet pod wp³y wem nie zbyt sil nych oddzia³ywañ me cha nicz nych.
Drugim rodzajem uszkodzeñ p³yt da cho wych i elewacyjnych s¹ ich 
pêkniêcia, od³a ma nia naro¿y, wykruszenia krawêdzi, dziury. Spo wo do wa-
ne one mog¹ byæ ude rze nia mi twardymi przedmiotami lub od³a ma niem. 
Czêst¹ przyczyn¹ powstawania uszkodzeñ s¹ równie¿ b³êdy w monta¿u, np. 
przybijanie p³yt gwoŸdziami bez uprzed nie go wywiercenia otworów, brak 
odstêpów dylatacyjnych. 
Do pylenia z wyrobów twardych do cho dzi czêsto z elementów, które pozo-
staj¹ na terenie nieruchomoœci, np. p³yt nie wy ko rzy sta nych przy k³adzeniu da-
chu, u¿y wa nych do innych celów (œcie¿ki w obej œciach gospodarczych, pokry-
cia bu dyn ków zwie rz¹t, place zabaw). Nie po sia da j¹c na le ¿y te go zwi¹zania 
z pod ³o ¿em krusz¹ siê  i ³ami¹, uwalniaj¹c du¿¹ iloœæ w³ókien azbe sto wych.

Tzw. pylenie azbestu znajduje swoje ure gu lo wa nie prawne w roz po rz¹-
dze niu Mi ni stra Pracy i Polityki So cjal nej z 17.06.1998 r. 
w sprawie naj wy¿ szych do pusz czal nych stê ¿eñ i na tê ¿eñ 
czyn ni ków szkodliwych dla zdro wia w œro do wi sku pracy. 
W od nie sie niu do py³ów zawieraj¹cych azbest chry zo ty lo wy (np. an ty go ryt 
w³óknisty) wartoœæ ta to 1 mg/m3, a gdy py³y za wie raj¹ kro ki do lit 0,5 mg/m3. 
Najwy¿sze do pusz czal ne stê¿enie dotycz¹ce w³ókien re spi ra bil nych, za rów-
no dla chryzotylu, jak i kro ki do li tu, wy no si 0,2 w³ókna na 1 cm3 po wie trza. 
O py le niu azbestu jest te¿ mowa w roz po rz¹ dze niu Ministra Œro-
do wi ska z 6.06.2002 w spra wie do pusz czal nych po zio mów 
nie któ rych sub stan cji w powietrzu, alar mo wych po zio mów 
nie któ rych sub stan cji w po wie trzu oraz mar gi ne sów to le ran-
cji dla do pusz czal nych po zio mów nie któ rych sub stan cji. Zgod-
nie z nim do pusz czal na wartoœæ stê ¿e nia azbe stu w po wie trzu w od nie sie niu 
do okresu 24 godz. okre œlo na zosta³a do 1000 w³ókien w 1 m3. Normê t¹ 
sto su je siê m.in. w po mia rach po wie trza w miej scu usu wa nia azbe stu. Je¿eli 
dobê po ich za koñ cze niu stê¿enie to nie jest wy¿sze, uzna je siê, ¿e azbest 
usuniêty zosta³ pra wi d³o wo i sku tecz nie.

PYLENIE WYROBÓW MIĘK KICH
Najwiêksze zagro¿enie stwarzaj¹ tzw. wy ro by miêkkie, w których jako 
spoiwa nie u¿ywa siê cementu, przez co s¹ po dat niej sze na de struk cjê. 
Dotyczy to zw³aszcza s³abo spoistych p³yt azbestowych kon struk cyj-
no-ognioodpornych (np. typu so ka lit, azbestolux), zawieraj¹cych du¿¹ 
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1. W³aœciciel lub Zarz¹dca obiektów i urz¹ dzeñ bu-
dow la nych z zabudowanymi wyrobami za wie ra j¹ cy-
mi azbest powinni dokonaæ przegl¹du tech nicz ne go 
tych wy ro bów zgodnie z Roz po rz¹ dze niem Mi ni stra 
Gospodarki z dnia 14 sierp nia 1998 r. w spra wie 
spo so bów bez piecz ne go u¿yt ko wa nia oraz wa run-
ków usuwania wy ro bów za wie ra j¹ cych azbest.
2. Wszelkie prace zwi¹zane z usuwaniem wy ro bów 
zawieraj¹cych azbest nale¿y do ko ny waæ zgod nie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
bu dow la ne, Roz dzia³ 4 „Postêpowanie po prze dza-
j¹ ce rozpoczêcie robót budowlanych”, roz dzia³ 
5 „Budowa i oddawanie do u¿ytku obiek tów bu-
dow la nych”.
3. Do obowi¹zków inwestora nale¿y zor ga ni zo wa-
nie procesu budowy, z uwzglêd nie niem zawartych 
w przepisach zasad bez pie czeñ stwa i ochrony zdro-
wia, a w szczególnoœci zapewnienie:
a/   opracowanie projektu budowlanego i sto so wa-

nie do potrzeb, innych pro jek tów,
b/   Unikanie b³êdów w usu wa niu azbe stu  objê cie 

kie row nic twa bu do wy przez kie row ni ka bu do-
wy,

c/   opracowanie planu bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia,

d/   wykonanie i odbiór robót bu dow la nych - przez 
osoby o odpowiednich kwa li fi ka cjach za wo do-
wych - Art. 18 ust. 1 Usta wy z dnia 27 lipca 
2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bu dow la ne.

Uwaga! Jeœli przy usuwaniu, demonta¿u, roz biór ce 
ele men tów azbestowych, materia³ów za wie ra j¹ cych 
azbest nie wyst¹pi na ru sze nie ani wy mia na frag men-
tów konstrukcji bu dyn ku, ani nie ulegnie zmia nie 
wygl¹d ele wa cji, to pozwolenie na bu do wê, bê d¹ ce 
jed no cze œnie pozwoleniem na roz biór kê, nie jest 
wymagane. W przeciwnym wy pad ku /naruszenie 
konstrukcji lub zmia na ele wa cji/ - uzyskanie takie-
go po zwo le nia nie jest ko niecz ne.
4. Prace, maj¹ce na celu usuniêcie azbe stu 
z obiek tu budowlanego powinny byæ poprzedzo-
ne zg³oszeniem tego faktu w³a œci we mu organo-
wi ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no-budowlanej na 
30 dni przed pla no wa nym rozpoczêciem robót.
5. Prace zwi¹zane z azbestem mog¹ wy ko ny waæ 
wy³¹cznie przedsiêbiorstwa, firmy, osoby fizyczne 
posiadaj¹ce zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych /odpady azbestowe/ - Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
6. Wykonawca prac zwi¹zanych z usu wa niem ele-
wa cji, wyrobów, elementów za wie ra j¹ cych azbest 
zobowi¹zany jest spo rz¹ dziæ szczegó³owy plan 
prac, który zawiera przede wszystkim:

–     iloœæ wytworzonych odpadów 
      /iloœæ sza cun ko wa/,
–     identyfikacjê rodzaju azbestu,
–     klasyfikacjê wytworzonego od pa du,
–     rodzaje i metody pracy,
–     warunki ochrony zdrowia i bez pie czeñ stwa 

pracy, zgodnie z Roz po rz¹ dze niem Mi ni stra 
Pracy i Polityki So cjal nej z dnia 2 kwietnia 
1998 r. w sprawie za sad bez pie czeñ stwa i hi-
gie ny pracy przy za bez pie cza niu i usu wa niu 
wy ro bów za wie ra j¹ cych azbest oraz pro gra mu 
szko le nia w zakresie bez piecz ne go u¿yt ko wa-
nia takich wy ro bów.

7. Wykonawca prac polegaj¹cych na usu niê ciu 
wy ro bów zawieraj¹cych azbest z obiektu bu-
dow la ne go o ³¹cznej po wierzch ni usuwanych 
ma te ria ³ów po wy ¿ej 500 m2 winien mieæ zawart¹ 
umowê /pi semn¹/ z akredytowanym laboratorium 
kon tro lu j¹ cym ewentualn¹ emisjê azbestu przez po-
miar stê ¿e nia azbestu w po wie trzu.
Wyniki powy¿sze powinny byæ przed sta wio ne 
m.in. w³aœcicielowi, zarz¹dcy obiek tu bu dow la ne-
go, inwestorowi który winien je przechowywaæ 
przez okres co najmniej 5 lat.
8. Wykonawca prac polegaj¹cych na de mon ta ¿u, 
rozbiórce, usuwaniu elementów zawieraj¹cych 
azbest musi równoczeœnie:
a.    zgromadziæ i zabezpieczyæ œrodki ochro ny oso-

bi stej pracowników, bio r¹ cych udzia³     w tych 
pra cach,

b.   zabezpieczyæ obiekt oraz teren wokó³ obiektu 
przed rozprzestrzenieniem siê py ³ów za wie ra j¹-
cych azbest,

c.    zorganizowaæ - przed rozpoczêciem prac - nie-
zbê d ne zaplecze, w tym od po wied nio du¿e ob-
jê to œcio wo sta no wi sko tymczasowego prze-
cho  wy wa nia odpadów zawieraj¹cych azbest 
w po  sta ci osob ne go pomieszczenia za bez pie-
czo  ne go przed dostêpem osób nie po wo ³a nych,

d.   odizolowaæ miejsca pracy od bez po œred nie go 
kontaktu z otoczeniem.

9.  Wykonawca ponadto winien spe³niaæ 
 warunki:
a. zatrudniania pracowników przy pra cach z azbe-

stem /wraz ze szkoleniem w zakresie bhp przy 
ta kich pracach/,

b.   stosowania œrodków technicznych ma j¹ cych na 
celu wyeliminowanie albo ogra ni cze nie emisji 
py³u azbe stu,

c.    oczyszczenia i uprz¹tniêcia terenu wy ko ny-
wa nia prac z odpadów azbe sto wych i py³u 
azbe stu,

d.   pakowania, przygotowania do trans por tu, 
za ³a dun ku odpadów azbestu, zgod nie z Roz po-
rz¹ dze niem Ministra Pra cy i Polityki Socjalnej 
z dnia 2 kwiet nia 1998 r. cyt. wy¿ej oraz zgod-
nie z Roz po rz¹ dze niem Ministra Go spo dar ki 
z dnia 14 sierpnia 1998 r.  cyt. wy¿ej.

10. Wykonawca /wytwarzaj¹cy odpady azbe sto-
we/ mo¿e przekazaæ wy³¹cznie od pa dy azbesto-
we wy ³¹cz nie podmiotom, które uzyska³y zezwole-
nie w³a œci we go or ga nu na prowadzenie dzia³alnoœci 
w za kre sie unieszkodliwiania odpadów azbe sto-
wych i transportu tych odpadów. Wykonawca 
wi nien przed sta wiæ In we sto ro wi stosown¹ umowê 
/pi semn¹/ do ty cz¹c¹ unieszkodliwiania odpadów 
azbe sto wych i transportu tych odpadów.
11. Wykonawca nie spe³niaj¹cy po wy¿ szych 
wy mo gów nie powinien byæ kwa li fi ko wa ny jako 
po ten cjal ny wykonawca usu wa nia elementów azbe-
sto wych i nie powinien rozpocz¹æ prac zwi¹ za nych 
z usuwaniem azbestu.

Krzysztof Tyra³a

Ekspert Polskiej Izby Eko lo gii 
w zakresie gospodarki od pa da mi
ROT Recycling Odpady Tech no lo gie

 GOSPODARKA ODPADAMI
-      UREGULOWANIA PRAWNE WY TWA RZA-

J¥ CE GO I ODBIORCY OD PA DÓW
-      TECHNOLOGIE ZA GO SPO DA RO WA NIA   
       I UNIESZ KO DLI WIA NIA OD PA DÓW
-      PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

OCENY ODDZIA£YWANIA 
NA ŒRO DO WI SKO
-      PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA 

OBIEK TÓW

REWITALIZACJA TERENÓW ZDE GRA-
DO WA NYCH
-     BADANIA PROJEKTY, REALIZACJA

POZWOLENIA ZINTEGROWANE
PRZEGL¥DY EKOLOGICZNE
RAPORTY O BEZPIECZEÑSTWIE
44-101 GLIWICE
UL. PRYMASA WY SZYÑ SKIE GO 11, LOK. 304
TEL. /032/ 231 43 97, FAX /032/ 332 45 86
TEL. KOM. 0603 933 809

W USU WA NIU AZBE STU
UNIKANIE BŁÊDÓW 
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Ustawa z dnia 27 lipca 2000 r. o wpro wa dze niu 
usta wy – Prawo ochrony œro do wi ska, ustawy 
o od pa dach oraz o zmianie nie któ rych ustaw za-
wiera w art. 33 ust. 2-8 obowi¹zki zwi¹zane 
z do sto so wa niem ist nie j¹ cych sk³adowisk odpadów 
do wy ma gañ technicznych i or ga ni za cyj nych. Treœæ 
tego artyku³u brzmi:
„2. Je¿eli z przegl¹du ekologicznego ist nie j¹ ce go 
sk³a do wi ska odpadów wynikaæ bê dzie koniecznoœæ 
dostosowania jego funk cjo no wa nia do wymogów 
prze pi sów o odpadach, organ ochrony œro do wi ska, 
w ro zu mie niu Prawa ochrony œrodowiska, w ter-
minie do dnia 3 grudnia 2003 r., w za le¿ no œci od 
wy ni ków przegl¹du: 
1) okreœli , w drodze decyzji, sposób do sto so wa nia 
sk³a do wi ska odpadów do wy mo gów przepisów 
o od pa dach, a w szcze gól no œci okre œli  niezbêdne 
wy po sa ¿e nie sk³adowiska, konieczne do jego pra wi-
d³o we go funkcjonowania,
2) zobowi¹¿e, w drodze decyzji, za rz¹ dza j¹ ce go 
sk³a do wi skiem do wyst¹pienia z wnio skiem o wy-
da nie pozwolenia na bu do wê lub jego zmianê, któ-
re go przed mio tem bêdzie przebudowa sk³a do wi ska 
od pa dów, okreœlaj¹c jednoczeœnie termin z³o ¿e nia 
tego wniosku.
3. Zarz¹dzaj¹cy istniej¹cym sk³a do wi skiem od-
pa dów jest obowi¹zany do do sto so wa nia jego 
funk cjo no wa nia do wy ma ga okre œlo nych w decy-
zji,    o której mowa w ust. 2 pkt 1 , w terminie nie 
póŸ niej szym ni¿ do dnia 3 grudnia 2005 r.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Za-
rz¹ dza j¹ cy istniej¹cym sk³a do wi skiem odpadów jest 
obowi¹zany do do sto so wa nia jego funk cjo no wa nia 
do wy ma gañ okreœlonych w decyzji o po zwo le niu 
na bu do wê lub jego zmianie, w ter mi nie nie póŸ niej-
szym ni¿ do dnia 3 grud nia 2009 r.
5. Je¿eli z monitoringu sk³adowiska od pa dów 
wy ni ka, ¿e sk³adowisko to, mimo wy ko na nia obo-
wi¹z ków wynikaj¹cych z de cy zji, o której mowa    
w ust. 2 pkt 1 , ne ga tyw nie oddzia³uje na œro do wi-
sko, or gan ochro ny œrodowiska, z urzêdu, wy da je 
de cy zjê o za mkniê ciu tego sk³a do wi ska od pa dów, 
okreœlaj¹c ter min jego za mkniê cia, który nie mo¿e 
przekracza dnia 3 grudnia 2009 r. Przepis art. 54 
usta wy o od pa dach stosuje siê od po wied nio.
6. Je¿eli z przegl¹du ekologicznego ist nie j¹ ce go sk³a-
do wi ska odpadów wynikaæ bê dzie brak mo¿ li wo œci 
dostosowania jego funk cjo no wa nia do wy mo gów 
prze pi sów o od pa dach, organ ochrony œro do wi ska, 

DO STO SO WY WA NIE 
SKŁA DO WISK OD PA DÓW
DO WY MA GAÑ 
OCHRO NY ŒRO DO WI SKA

w ro zu mie niu Prawa ochrony œro do wi ska, z urzêdu, 
w terminie do 3 grud nia 2003 r. wydaje decyzjê 
o za mkniê ciu sk³a do wi ska od pa dów, okreœlaj¹c 
ter min za mkniê cia sk³a do wi ska oraz nie zbêd ne 
dzia³ania do wykonania w cza sie eksploatacji sk³a-
do wi ska przed jego zamkniêciem. Przepis art. 54 
ustawy o od pa dach stosuje siê od po wied nio.
7. Je¿eli po dniu 3 grudnia 2009 r. ist nie j¹ ce sk³a do-
wi sko odpadów bêdzie eks plo ato wa ne nie zgod nie 
z wymaganiami okre œlo ny mi w po zwo le niu na 
zmia nê spo so bu u¿ytkowania obiektu bu dow la ne-
go lub jego czêœci, lub w pozwoleniu na bu do wê, 
o których mowa w ust. 2, wo je wódz ki in spek tor 
ochrony œro do wi ska wyda decyzjê o wstrzymaniu 
ko rzy sta nia ze sk³adowiska odpadów.
8. W decyzji, o której mowa w ust. 5 i 6, okreœla 
siê termin wstrzymania dzia ³al no œci, uwzglêdniaj¹c 
po trze bê bezpiecznego dla œro do wi ska jej za koñ-
cze nia.”3
Zgodnie z pismem ministra œrodowiska z 14 li sto pa-
da 2003 r. decyzje do sto so waw cze i o za mkniê ciu 
powinny zatem za wie raæ:
Decyzja dostosowawcza (1) [wydawana na pod-
sta wie art. 33 ust. 2 pkt 1 usta wy „wpro wa dza j¹ cej”] 
dotyczy sytuacji, gdy pra ce nie zbêd ne do mo der-
ni za cji sk³a do wi ska nie bêd¹ wymaga³y po zwo-
le nia na bu do wê. De cy zja ta bêdzie do ty czy ³a 
sy tu acji, gdy na sk³a do wi sku powinny zo staæ wy ko-
na ne ta kie urz¹ dze nia bu dow la ne jak: pie zo me try, 
ogro dze nie, pod czysz czal nia œcie ków, myj nia pod-
wo zia (brodzik), waga, in sta la cja od ga zo wu j¹ ca. 
Pie zo me try musz¹ jednak¿e po sia daæ po zwo le nie 
wod no-praw ne, a po zo sta ³e zo staæ zg³o szo ne do 
nad zo ru bu dow la ne go (nie dotyczy ogro dzeñ).
Decyzja dostosowawcza (1) mo¿e do ty czyæ rów nie¿ 
wykonania pasa zieleni, wy zna cze nia miejsc po-
boru prób oraz in nych dzia ³añ or ga ni za cyj nych 
na sk³a do wi sku. Organ mo¿e te¿ zobowi¹zaæ do 
wy po sa ¿e nia w dodatkowe urz¹dzenia po mia ro-
we (re pe ry geodezyjne), siatki roz sta wia ne wokó³ 

dzia³ki eks plo ata cyj nej za bez pie cza j¹ ce przed roz-
wie wa niem od pa dów czy za kup takich maszyn jak 
kom pak tor, walec czy spycharka.
Organ nie mo¿e jednak nak³adaæ innych obo wi¹z-
ków, w tym równie¿ obowi¹zku z³o ¿e nia wniosku 
o zmianê lub wydanie no wej in struk cji eks plo ata cji 
sk³a do wi ska. 
Decyzja dostosowawcza (2) [wydawana na pod-
sta wie art. 33 ust. 2 pkt 2 usta wy „wpro wa dza j¹ cej”] 
dotyczy sytuacji, gdy ko niecz na jest prze bu do wa 
sk³adowiska od pa dów, któ ra wymaga za sto so wa-
nia prze pi sów Prawa bu dow la ne go.
Zmiany pozwolenia na budowê sk³a do wi ska wy ma-
gaj¹ m.in. drena¿, skarpy, uszczel nie nie. Decyzja 
swoim zakresem obejmuje zo bo wi¹ za nie za rz¹ dza-
j¹ ce go sk³a do wi skiem odpadów do wyst¹pienia 
z wnio skiem o wydanie pozwolenia na budowê 
(dla tych sk³adowisk od pa dów, które takiej decyzji 
nie posiadaj¹) lub z wnioskiem o zmianê ist nie j¹ ce-
go po zwo le nia.
Decyzja powinna szczegó³owo okreœlaæ za kres 
przed mio to wy pozwolenia lub jego zmia ny 
i do ty czyæ tylko takich sk³a do wisk, których okres 
eks plo ata cji mo¿e wy kra czaæ poza termin 3 grud-
nia 2009r.
Decyzja nakazuj¹ca zamkniêcie sk³a do wi ska 
od pa dów (3) [wydawana na pod sta wie art. 33 
ust. 6 usta wy „wpro wa dza j¹ cej”] do ty czy sy tu acji, w 
któ rych dla istniej¹cego sk³a do wi ska od pa dów brak 
jest mo¿ li wo œci do sto so wa nia jego funk cjo no wa nia 
do wy ma gañ wy ni ka j¹ cych z prze pi sów o od pa-
dach. De cy zjê o zamkniêciu w³a œci wy or gan wy da je 
z urzêdu. Osta tecz nym ter mi nem za mkniê cia sk³a do-
wi ska jaki mo¿e byæ okreœlony    w tej de cy zji jest 
dzieñ 3 grud nia 2005 r.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ w decyzji tej musz¹ zo-
staæ okreœlone niezbêdne dzia ³a nia, jakie za rz¹ dza j¹-
cy musi wykonaæ jesz cze w trakcie eksploatacji.
Decyzja o zamkniêciu, ze wzglêdu na mo ni to ring 
sk³adowiska, który bêdzie na stê po wa³ w fazie po-
eks plo ata cyj nej, po win na umo¿liwiaæ póŸniejsze wy-
ko ny wa nie mo ni to rin gu tego obiektu. Dlatego te¿ 
decyzjê tê mo¿na ³¹czyæ z decyzj¹ do sto so wawcz¹ 
(1). ZnaleŸæ siê te¿ w niej powinny: tech nicz ny 
sposób zamkniêcia sk³adowiska, har mo no gram 
dzia³añ zwi¹ za nych z rekultywacj¹ terenu, warun-
ki spra wo wa nia nadzoru nad zre kul ty wo wa nym 
sk³adowiskiem, nadto formowanie wierz cho wi ny 
w sposób umo¿liwiaj¹cy pra wi d³o we i stateczne 
za mkniê cie obiek tu. 
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Obowi¹zkiem ka¿dego posiadacza od pa dów jest 
znalezienie wykonawcy prac de mon ta ¿o wych, 
któ ry posiada zezwolenie na pro wa dze nie takiej 
dzia ³al no œci oraz dysponuje odpowiednim sprzêtem 
i per so ne lem. Prace powinny byæ poprzedzone zg³o-
sze niem tego faktu w³a œci we mu te re no we mu orga-
nowi nadzoru bu dow la ne go. 
Wykonawca prac polegaj¹cych na na pra wie lub 
usu wa niu wyrobów za wie ra j¹ cych azbest zo bo wi¹-
za ny jest do:
– izolowania od otoczenia obszaru prac przez sto so-
wa nie odpowiednich os³on;
– ogrodzenia terenu prac;
– umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju 
prowadzonych prac;
– zastosowania odpowiednich œrodków tech nicz-
nych celem zmniejszenia emisji w³ókien azbestu.

ZABEZPIECZANIE WY RO BÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wyroby z azbestem zakwalifikowane w wyniku 
oce ny stanu technicznego do po zo sta wie nia 
w miej scu eksploatacji i za bez pie cze nia pod da je siê 
obudowaniu lub kapsulacji. Obudowanie po le ga na 
odizolowaniu ich od otoczenia przez szczel ne obu-
dowanie py³oszczeln¹ prze grod¹ (np. z cegie³, p³yt 
gipsowych, sklej ki), zaœ kapsulacja na po kry ciu 
pow³ok¹ chemiczn¹. 
Powierzchniê wy ro bów po kry wa siê naj pierw im-
pregnatem wi¹ ¿¹ cym w³ók na azbestowe, co za-
bezpiecza przed kru sze niem siê azbestu. Nastêpnie 
okrywa siê go sub stancj¹ b³o no twórcz¹, która 
two rzy szczeln¹ i do brze przylegaj¹c¹ war stwê, 
uniemo¿liwiaj¹c¹ od³a my wa nie siê zewnêtrznych 
cz¹stek materia³u.

USUWANIE WYROBÓW 
ZA WIE RA JĄ CYCH AZBEST
Je¿eli zachodzi koniecznoœæ usuniêcia eter ni tu 
po win no siê tego dokonaæ naj szyb ciej jak siê da, 
by zagro¿enie py le niem zredukowaæ do minimum. 

ZASADY POSTÊPOWANIA 
Z OD PA DA MI AZBESTOWYMI
Wyroby zawieraj¹ce azbest z chwil¹ ich usuniêcia z miejsca zamontowania staj¹ siê odpadami, zakwalifi-
kowanymi – po dob nie jak we wszyst kich krajach UE – jako niebezpieczne. Oznacza to, ¿e prace rozbiór-
kowe powinny byæ prze pro wa dza ne z zachowaniem szcze gól ne go bez pie czeñ stwa i na œciœle okreœlonych 
za sa dach. Usankcjonowany jest równie¿ dalszy tryb postêpowania z od pa da mi tego typu, tzn. pakowanie, 
transport i sk³a do wa nie. 

Pra ce musz¹ byæ jednak odpowiednio przy go to wa-
ne pod k¹tem:
1. ewidencji jakoœciowej i iloœciowej prze wi dzia-
nych do usuniêcia materia³ów (okre œle nie rodza-
ju materia³u, sposobu za mo co wa nia, funk cji, ro-
dzaju azbestu w materiale, powierzchni, z której 
bêdzie usu wa ny);
2. zatwierdzenia planu prac sk³adaj¹cego siê z:
a) opisu zabezpieczenia obiektu wy ko ny wa nia prac 
przed zanieczyszczeniem oto cze nia azbe stem,
b) harmonogramu prac z podaniem ich lo ka li za cji 
i okreœleniem iloœci po wsta j¹ cych odpadów na po-
szcze gól nych eta pach prac,
c) informacji o œrodkach zabezpieczenia pra cow-
ni ków,
d) sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadów,
e) okreœlenia miejsca sk³adowania od pa dów;
3. okreœlenia miejsc i czêstotliwoœci mo ni to ro wa nia 
zawartoœci w³ókien azbestu w powietrzu podczas 
wykonywania prac i po ich za koñ cze niu.
Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest musi byæ 
prowadzone w taki sposób, ¿eby wyeliminowaæ 
uwalnianie azbestu lub co najmniej zmi ni ma li zo waæ 
pylenie do osi¹gniêcia dopuszczalnych war to œci 
stê¿eñ w³ókien azbestowych w po wie trzu.
Dla realizacji tego nale¿y:
– nawil¿aæ wyroby wod¹ przed ich usuwaniem 
i utrzymywaæ w stanie wilgotnym przez ca³y czas 
pra cy,
demontowaæ ca³e wyroby (p³yty, rury, kszta³t ki) bez 
jakiegokolwiek uszka dza nia, tam gdzie jest to tech-
nicznie mo ¿³i we,
– odspajania materia³ów trwale zwi¹ za nych z pod-
³o ¿em przystosowaniu wy ³¹cz nie narzêdzi rêcz nych 
lub wol no obro to wych, wy po sa ¿o nych w miej sco we 
instalacje odci¹gaj¹ce po wie trze.
Przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z usu wa niem 
wyrobów z azbestem ko niecz ne jest stosowanie 
sprzê tu za bez pie cza j¹ ce go uk³ad od de cho wy (ma-
ski dok³adnie przylegaj¹cej do twarzy pra cow ni ka). 
Jest on przeznaczony do indywidualnego u¿yt ku.
Niezbêdne jest równie¿ stosowanie od po wied niej 
odzie¿y ochronnej. Zalecane jest u¿ywanie jed no-

czê œcio wych kom bi ne zo nów, nie po sia da j¹ cych kie-
sze ni, wy ko na nych z materia³u unie mo¿ li wia j¹ ce go 
prze ni ka nie w³ókien azbestowych. Rê ka wy w nad-
garstkach i nogawki spodni w kostkach po win ny 
szczelnie przylegaæ do cia³a.
Iloœæ osób przydzielonych do prac przy usuwaniu 
wyrobów z azbestem, przy wy ko ny wa niu których 
wystêpuje nara¿enie na dzia³anie azbe stu i czas 
tego nara¿ania nale¿y ograniczaæ do niezbêdnego 
mi ni mum.
Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych z za bez pie cza-
niem lub usuwaniem wyrobów z azbestem ko-
niecz ne jest uprz¹tniêcie te re nu wykonywania prac 
z odpadów za wie ra j¹ cych azbest oraz oczysz cze nie 
z py³u azbestu. Sprz¹tanie nale¿y wykonywaæ przy 
wykorzystaniu podciœnieniowego sprzê tu od ku rza j¹-
ce go lub metod¹ „na mo kro” (nie do pusz czal ne jest 
rêczne za mia ta nie na sucho lub przy u¿yciu sprê ¿o-
ne go powietrza).

MONITORING AZBESTU
Pomiary zawartoœci w³ókien azbestowych na te re-
nie przylegaj¹cym do obiektu i w powietrzu wokó³ 
obiektu, z którego usu wa ne s¹ wyroby z azbestem, 
powinny byæ prowadzone bezpoœrednio przed roz-
po czê ciem robót (t³o zanieczyszczeñ), w trak cie ich 
trwania i po zakoñczeniu prac. Taki cykl badañ jest 
niezbêdny dla oceny wp³ywu procesu usuwania 
azbestu na stan œrodowiska. W czasie prowadzenia 
demonta¿u wyrobów z azbe stem, próby powietrza 
do badañ nale¿y po bie raæ w naj bli¿ szym otoczeniu 
stref pracy, zgod nie z usta lo nym harmonogramem. 
Uzy ski wa ne wy ni ki pomiarów pozwalaj¹ na kon tro-
lê pra wi d³o wo œci prowadzenia prac i efektywnoœæ 
za sto so wa nych œrod ków za bez pie cza j¹ cych przed 
emisj¹ azbe stu do œrodowiska.
Po up³ywie 24 godzin od zakoñczenia osta tecz nych 
prac oczyszczaj¹cych nale¿y wykonaæ po mia ry 
czystoœci powietrza. Uzy ska na wielkoœæ stê ¿e nia 
w³ókien azbe sto wych w powietrzu mniej sza od 
1000 w³/m³ upowaýnia do przyjæcia robót jako sku-
tecznego oczyszczenia.
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PAKOWANIE ODPADÓW 
ZA WIE RA JĄ CYCH AZBEST
Odpady powstaj¹ce w czasie usuwania wyrobów 
z azbestem powinny byæ her me ty zo wa ne w miej scu 
powstawania tj. w stre fie pracy. Sposób pa ko wa nia 
wy ro bów i odpadów materia³ów za wie ra j¹ cych 
azbest uzale¿niony jest od ich ro dza ju i postaci fi-
zycz nej oraz spe³niaæ musi pod sta wo wy warunek,
jakim jest eliminacja mo¿liwoœci emisji w³ókien azbe-
sto wych do powietrza. Odpady zawieraj¹ce azbest 
powinny byæ utrzymywane w czasie pa ko wa nia 
w stanie wilgotnym i umiesz cza ne w opa ko wa niach 
przeznaczonych do osta tecz ne go sk³a do wa nia.

P³yty i kawa³ki p³yt azbestowo-ce men to wych tzn. wy-
ro by o gêstoœci ob jê to œcio wej powy¿ej 1000 kg/m3 
(twarde) po win ny byæ pakowane w foliê po li ety le-
now¹, po czym trwale wi¹zane z palet¹.
Odpady w postaci usuniêtych rur nale¿y pakowaæ 
w rêkaw z folii polietylenowej.

Py³ azbestowy z urz¹dzeñ odpylaj¹cych, drobne od-
pady wyrobów azbestowo-ce men to wych oraz od-
pady miêkkie nale¿y umieszczaæ w workach z folii 
po li ety le no wej. Worki zamkniête przez zgrze wa nie 
lub zalepianie taœm¹ samoprzylepn¹ umiesz cza siê 
w opakowaniach kon te ne ro wych typu „big bag” 
wykonanych z two rzyw sztucznych. Odpady tego 
typu mog¹ byæ równie¿ zestalane w miejscu po wsta-
wa nia. W mobilnej instalacji przy go to wy wa ny jest 
zarób tych odpadów z ce men tem, którym wype³nia 
siê ³atwo roz bie ral ne for my (np. z drewna). Po 
utwar dze niu uzyskane bloczki pa ko wa ne s¹ w foliê 
i umieszczane w kon te ne rze trans por to wym.
Odpady o ostrych krawêdziach (za nie czysz czo ne 
azbestem), np. czêœci me ta lo we, fragmenty kon-
struk cji nale¿y pa ko waæ w pud³a (np. tekturowe), 
a na stêp nie umieœciæ w workach z folii po li ety le no-
wej lub owin¹æ foli¹.
Wszystkie opakowania z odpadami azbe sto wy mi 
powinny byæ oznakowane miê dzy na ro do wym zna-
kiem ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach 
i odpadach zawieraj¹cych azbest.

TRANSPORT ODPADÓW 
ZA WIE RA JĄ CYCH AZBEST
Transport odpadów zawieraj¹cych azbest z miejsc 
powstawania w miejsce sk³a do wa nia odbywa 
siê z zachowaniem prze pi sów obowi¹zuj¹cych 
przy trans por cie ma te ria ³ów niebezpiecznych za-
wartych w rozporz¹dzeniu Ministrów Transportu 
i Go spo dar ki Morskiej oraz Spraw We wnê trzych 
i Ad mi ni stra cji z dnia 15.06.1999 r. w sprawie prze-
wozu dro go we go ma te ria ³ów niebezpiecznych. 
Zgodnie z tym roz po rz¹ dze niem przy przewozach 
ma te ria ³ów niebezpiecznych obowi¹zuj¹ w kraju 
przepisy zawarte w za³¹cznikach A i B do umowy 
eu ro pej skiej dotycz¹cej miêdzynarodowego trans-

portu dro go we go towarów niebezpiecznych (ADR). 
Od pa dy zawieraj¹ce azbest pochodz¹ce z bu do wy, 
remontu i demonta¿u obiektów bu dow la nych oraz 
odpady izolacyjne za wie ra j¹ ce azbest, zgodnie 
z ADR za li czo ne zosta³y do klasy 9 – ró¿ne przed-
mio ty i materia³y niebezpieczne, z czego wy ni kaj¹ 
okre œlo ne wymagania w zakresie ich transportu.
Przemieszczanie opakowañ z odpadami za wie ra j¹ cy-
mi azbest powinno odbywaæ siê w taki sposób, by 
nie nast¹pi³o ich otwar cie lub uszkodzenie i wydo-
stanie siê w³ókien azbestowych do otoczenia.
PrzewoŸnik odpadów musi posiadaæ do ku ment 
prze wo zo wy materia³ów nie bez piecz nych, który 
wed³ug wymagañ ADR powinien zawieraæ:
– numer rozpoznawczy odpadu nada wa ne go do 
przewozu i jego pe³n¹ nazwê,
– klasê, do której nale¿y odpad nada wa ny do 
prze wo zu,
– liczbê sztuk przesy³ki,
– ca³kowit¹ iloœæ przewo¿onych od pa dów.
Do przewo¿enia odpadów z azbestem mog¹ byæ 
u¿ywane samochody ciê¿arowe z nadwoziem skrzy-
nio wym bez przyczepy lub z jedn¹ przy czep¹. Po-
jazdy prze wo ¿¹ ce odpady powinny byæ zaopa-
trzone w œwiadectwo dopuszczenia pojazdu do 
prze wo zu odpadów niebezpiecznych.
Przed ka¿dym za³adunkiem odpadów skrzy nia 
³adun ko wa pojazdu powinna byæ dok³adnie oczysz-
czo na, w szcze gól no œci z ostrych i twar dych przed-
miotów (np. gwoŸdzi, œrub) nie sta no wi¹ cych 
in te gral nej czêœci nadwozia pojazdu. Wska za ne 
jest wy³o¿enie pod³ogi foli¹ w celu za bez pie cze nia 
szczelnoœci ³adunku prze wo ¿o ne go w pojemnikach 
„big bag”.
PrzewoŸnik powinien odmówiæ przyjêcia przesy³ki 
odpadów, która nie posiada ozna ko wa nia wy-
ro bów i odpadów za wie ra j¹ cych azbest oraz 
w przy pad ku, gdy opakowanie zosta³o uszkodzone 
przy za ³a dun ku. Sztuki przesy³ki z odpadami za wie-
ra j¹ cy mi azbest powinny byæ u³o¿one i umo co wa ne 
na pojeŸdzie tak, aby w cza sie ich prze wo zu nie 
przesuwa³y siê oraz nie by³y na ra ¿o ne na tarcie, 
wstrz¹ sy, przewracanie siê i wy pad niê cie z po jaz-
du. W trakcie przewozu ³adunek po wi nien byæ 
dok³adnie sprawdziæ, czy na po wierzch ni skrzyni 
³adunkowej nie znajduj¹ siê po zo sta ³o œci po prze-
wo ¿o nym materiale. W razie stwier dze nia takiej 
pozosta³oœci nale¿y j¹ nie zw³ocz nie usu n¹æ oraz 
dok³adnie oczyœciæ pojazd i jego wyposa¿enie z za-
chowaniem œrodków ostro¿ no œci przewidzianych 
dla prac przy usu wa niu azbestu.

SKŁADOWANIE ODPADÓW 
ZA WIE RA JĄ CYCH AZBEST
Odpady zawieraj¹ce azbest nie mog¹ byæ pod da wa-
ne odzyskowi i z tego wzglêdu jedynym spo so bem 
ich unieszkodliwiania jest sk³adowanie. Za sa dy 
sk³adowania re gu lo wa ne s¹ ustaw¹ z 27.04.2001 r. 

o od pa dach. Szczegó³owe przepisy odnosz¹ce 
siê do azbestu s¹ w fazie pro jek to wa nia przez 
Ministra Œrodowiska. Zgodnie z pro jek tem, od-
pady zawieraj¹ce azbest nale¿y deponowaæ 
na sk³adowiskach odpadów niebezpiecznych 
prze zna czo nych wy ³¹cz nie do tego celu lub na 
wy dzie lo nych czê œciach sk³adowisk odpadów 
nie bez piecz nych mog¹cych przyjmowaæ równie¿ 
inne odpady ni¿ niebezpieczne oraz na wy dzie lo-
nych czêœciach sk³adowisk od pa dów innych ni¿ 
nie bez piecz ne i obo jêt ne, pod warunkiem, ¿e spe³-
nio ne s¹ wy ma ga nia techniczne do bez piecz ne go 
sk³adowania tych odpadów
Odpady pochodz¹ce z budowy, remontu i de mon-
ta ¿u obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
dro go wej o kodach:
– 17 06 01* - Materia³y izolacyjne za wie ra j¹ ce 
azbest
– 17 06 05* - Materia³y konstrukcyjne za wie ra j¹ ce 
azbest
mog¹ byæ deponowane na sk³adowiskach urz¹ dzo-
nych w specjalnie wykonanych zag³êbieniach tere-
nu ze œcianami bocz ny mi zabezpieczonymi przed 
osypywaniem.
Odpady zawieraj¹ce azbest powinny byæ sk³a do-
wa ne selektywnie, w izolacji od in nych, a miejsce 
sk³a do wa nia musi byæ ozna ko wa ne i zaznaczone na 
planie sy tu acyj nym sk³adowiska.
Powierzchnia sk³adowanych odpadów (w opa-
ko wa niach) powinna byæ za bez pie cza na przed 
emisj¹ py³ów przez przy kry cie foli¹ lub warstw¹ 
grun tu, ka¿ do ra zo wo po z³o¿eniu odpadów. Sk³a-
do wa nie odpadów zawieraj¹cych azbest powinno 
byæ zakoñczone na po zio mie 2 m poni¿ej po zio mu 
terenu oto cze nia, nastêpnie nale¿y sk³a do wi sko wy-
pe³ niæ ziemi¹ do poziomu terenu. Dno sk³a do wi ska 
powinno byæ usytuowane w odleg³oœci nie mniej-
szej ni¿ metr od mak sy mal ne go poziomu gór ne go 
zwierciad³a wód podziemnych. Sk³a do wi sko po win-
no posiadaæ ogrodzenie i sta³y nadzór w okresie 
eksploatacji.
Teren sk³adowiska, którego eksploatacja zosta³a 
za koñ czo na powinien podlegaæ okresowej kontro-
li stanu powierzchni, na której nie dopuszcza siê 
wy ko ny wa nia wykopów, instalacji podziemnych 
i nad ziem nych oraz budynków.
Zarz¹dzaj¹cy sk³adowiskiem zo bo wi¹ za ny jest do 
ewidencjonowania rodzaju i iloœci odpadów umiesz-
czo nych na sk³adowisku odpadów oraz cza su ich 
sk³adowania.
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Zak³ad funkcjonowa³ 44 lata (1959-1993), a wiêc wystarczaj¹co d³ugo, by 
roz po znaæ skutki jego dzia³alnoœci. Przez ten okres w szczuciñskiej fabry-
ce wy pro du ko wa no 350 tysiêcy ton azbestu, w tym 65 ty siê cy ton azbestu 
niebieskiego, czyli kro ki do li tu, najbardziej agresywnej bio lo gicz nie od mia ny 
tego minera³u. Przez za k³ad prze wi nê ³y siê dziesi¹tki tysiêcy pra cow ni ków, 
a œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e nie ma w szczuciñskich rodzinach choæ by 
jed nej rodziny, która na prze strze ni 44 nie mia³aby choæ jednej osoby pra cu-
j¹ cej w fa bry ce.

330 tysiêcy m3 

Zgodnie z ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ za kaz wyrobu produktów zawieraj¹cych 
azbest, zak³ad zaprzesta³ produkcji. Prze sta ³o za tem przybywaæ azbestu 
w œro do wi sku na tu ral nym. Pozosta³ jednak pro blem zwi¹ za ny z zanieczysz-
czeniem œro do wi ska odpadami azbestowymi. Z uwa gi na ³atwoœæ dostêpu 
do tych od pa dów i na wielkie zapotrzebowanie, po wszech nie sto so wa no 
je na terenie gminy do bu do wy i utwardzania nawierzchni dróg, placów 
u¿ytecznoœci publicznej, bo isk przy szkol nych i obejœæ gospodarstw rolnych. 
Spo wo do wa ³o to powstanie ogrom ne go Ÿró d³a emisji py³u azbe sto we go 
w miej scach u¿ytecznoœci publicznej. Wed³ug danych ekspertów z Instytutu 
Me dy cy ny Pracy w £odzi oraz Instytutu Ochro ny Œro do wi ska w Warszawie 
do ty czy to oko³o 100 km dróg utwardzonych odpadami za wie ra j¹ cy mi azbest 
(330 ty siê cy m3) oraz 8,6 ha podwórzy. W zwi¹zku z tym ry zy ko zgonu 
z powodu miê dzy b³o nia ka op³uc nej jest wœród mê¿czyzn oko ³o szeœæ dzie siê-
cio oœmio krot nie, a wœród ko biet ponad trzydziestodwukrotnie zwiêk szo ne 
w stosunku do populacji ge ne ral nej. Na terenie gminy wystêpuj¹ rów nie¿ 

DRAMAT 
O z³owrogich skutkach azbestu naj do bit niej œwiadczy obraz le¿¹cego nad Wis³¹ 
Szczu ci na. W tym ma³opolskim mia stecz ku pod koniec lat 50-tych za³o¿ono 
fa bry kê produkuj¹c¹ wyroby z eternitu, któ ra sta³a siê jednym z najwiêkszych 
przed siê biorstw tej bran¿y w Pol sce. To w³aœnie ze Szczucina pochodzi³y p³yty 
sto so wa ne w pokryciach dachowych i po pu lar ne p³yt ki „caro”.  Zbyt na nie by³ 
ogrom ny, tak jak ogromny jest bilans szkód i tra ge dii miejscowej ludnoœci.

inne choroby wywo³ywane przez azbest, m.in. azbestoza i rak p³uc. Na ukow-
cy ba da j¹ cy i analizuj¹cy zagro¿enie dla zdro wia mieszkañców stwierdzili, 
¿e na te re nie gminy Szczucin wystêpuj¹ wszel kie przes³anki sk³aniaj¹ce do 
okre œle nia tego obszaru „terenem dotkniêtym klêsk¹ ekologiczn¹”.

Porozumienie 
Zmierzaj¹c do rozwi¹zania powy¿szego pro ble mu, samorz¹d gminy podj¹³ 
szereg dzia³añ, z których podstawowym by³o opra co wa nie programu „Li-
kwidacja za gro ¿eñ œrodowiska naturalnego azbestem na terenie Gminy 
Szczucin”. W 2000 r. wy st¹ pi³ w do Marsza³ka Województwa Ma ³o pol skie go 
z proœb¹ o pomoc w tej spra wie. Wniosek zyska³ poparcie i rok póŸniej 
dosz³o do podpisania po ro zu mie nia pomiêdzy Województwem Ma ³o pol skim 
a Gmin¹ Szczucin, o powierzeniu Gminie Szczucin prowadzenia zadania 
nie in we sty cyj ne go pn. „Opracowanie Wo je wódz kie go Programu Unieszko-
dliwiania Azbestu na przyk³adzie gminy Szczucin”, którego celem by³o wy-
konanie opra co wa nia dotycz¹cego sposobu uniesz ko dli wia nia odpadów azbe-
stowych w wo je wódz twie ma ³o pol skim, ze szcze gól nym uwzglêd nie niem 
wystêpowania tych odpadów na terenie gminy Szczucin. Jed no cze œnie te mat 
ujêty zosta³ w przyjêtych przez Sejmik Województwa Ma ³o pol skie go „Stra-
tegii Roz wo ju Województwa Ma ³o pol skie go” oraz Wojewódzkim Programie 
Ope ra cyj nym Rozwoju Regionu Ma ³o pol ski na lata 2001-2002".
Zakres prac obj¹³:
1.      inwentaryzacjê miejsc wy stê po wa nia odpadów azbestowych na terenie 

gmi ny Szczucin z podzia³em na drogi pla ce publiczne i inne,
2.    inwentaryzacjê dzikich wy sy pisk od pa dów azbestowych wystêpuj¹cych 

na terenie gminy Szczucin,
3.    opracowanie szczegó³owego pro jek tu technicznego rekultywacji dla ka¿-

de go zinwentaryzowanego sk³a do wi ska,
4.    opracowanie kosztorysu re ali za cji za da nia dla wszystkich sk³adowisk.

* * *
Na utylizacji szczuciñskiego azbestu pro ble ma ty ka zwi¹zana z azbestem 
w tej gmi nie siê nie koñczy. Zak³ad le¿y w po bli ¿u Wis³y, co w obliczu 
pogarszaj¹cego siê sta nu obwa³owañ i licznych w ostatnich latach powo-
dziom, grozi rozmyciem sk³a do wi ska i uwolnieniem 110 tys. m³ wprost do 
rzeki, czego skutków mo¿na siê do my œliæ. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e organy 
decyduj¹ce o œrodkach finansowych na cele zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska 
i roz wo ju regionalnego pozwol¹ skoñ czyæ z dramatem mieszkañców 
Szczucina.

WS

SZCZU CI NA

Azbestu używano też 
jako kruszywa do podbudowy dróg
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Problematyka bezpiecz nego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 
została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur. Są to:

Grupa I             
Procedury obowiązujące właścicie-
li i zarządzających obiektami, insta-
lacjami i urządzeniami zawierający-
mi azbest lub wyroby zawierające 
azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków 
w czasie użytkowania obiektów, insta-
lacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków 
przy usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest,

Grupa II          
Procedury obowiązujące wykonaw-
ców prac polegających na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest –
– wy twórców odpadów niebezpiecz-
nych.

Procedura 3 – dotycząca postępowa-
nia przy pracach przygotowawczych 
do usunięcia wyrobów zawierających 
azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polega-
jących na usuwaniu wyrobów zawiera-
jących azbest – wytwarzaniu odpadów 
niebezpiecznych, wraz z oczyszcza-
niem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III         
Procedura obowiązująca prowadzą-
cych  działalność w zakresie trans-
portu odpadów  niebezpiecznych  
zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowa-
nia i transportu odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest.

Grupa IV         
Procedura obowiązująca  zarządza-
jących składowiskami odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 -  dotycząca składo wania 
odpadów na składowisku przeznaczo-
nym do wyłącznego składowania 
odpadów zawierających azbest lub in-
nym, spełniającym odpowiednie wa-
runki tech niczne.

PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBESTZ WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
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W jakim stopniu ciepła woda pocho-
dząca z instalacji centralnej wody 
użytkowej MPEC, pokrywa zapo-
trzebowanie na nią?

Gdy na przestrzeni lat 60-70-80 Kraków dyna-
micznie się rozrastał, nie było technicznych moż-
liwości, by mieszkańcy mogli otrzymywać cie-
płą wodę bezpośrednio z sieci. Miasto nie po-
siadało też takich źródeł. Powszechną, dla nowo 
powstających osiedli, stała się reguła wyposaża-
nia bloków w instalacje centralnego ogrzewa-
nia oraz piecyki gazowe służące do przygotowa-
nia ciepłej wody. Wiele w tym było niedogod-
ności, często awaryjności, o stratach w energii 
i wodzie nie wspominając. W latach 80-tych, 
wraz ze zwiększaniem mocy przerobowych 
w elektrociepłowniach, ten model stopniowo mi-
nimalizowano. Zwłaszcza w takich obiektach jak 
akademiki, szkoły i przedszkola. Zapoczątkowa-
no go również w nowym budownictwie miesz-
kaniowym, np. osiedle Ruczaj-Zaborze. W poło-
wie lat 90-tych Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
gii Cieplnej zaproponowało wszystkim posiada-
czom starych instalacji przejście na nowy i nie-
zawodny system dostarczania gorącej wody. Sys-
tem, który nieuniknione straty eliminował, umoż-
liwiając stały dostęp do ciepłej wody użytkowej. 
Inicjatywa ta spotkała się z szerokim odzewem 
wśród spółdzielni mieszkaniowych, administrato-
rów i wspólnot mieszkaniowych. Z naszej strony 
było to możliwe dzięki kredytowi z Banku Świa-
towego, który otrzymaliśmy na modernizację sys-
temu ciepłowniczego Krakowa.

Jakie są główne bariery blokujące 
rozwój zaopatrzenia krakowskich 
mieszkań w c.w.u.?

MPEC jest przygotowany, by w każdym obiekcie 
taką instalację zamontować. Zaoferowaliśmy bar-
dzo dobre warunki finansowe, bo wraz z elektro-
ciepłowniami w Krakowie i Skawinie, postanowi-
liśmy partycypować w kosztach inwestycji. Wa-
runkiem jest likwidacja piecyków łazienkowych 
i zastąpienie ich wspólnym systemem dla całe-
go budynku. Dla rzetelnego i opartego na faktach 
argumentu „za”, przeprowadziliśmy w jednym 

z bloków przy ul. Stachiewicza pilotażowy pro-
gram, w którym sprawdziliśmy ile wyniosą na-
kłady jednostkowe na wykonanie instalacji c.w.u. 
w przeliczeniu na jedno mieszkanie. Okazało się, 
że kosztować to będzie tyle, ile wymiana piecy-
ka, czyli ok. 1000 zł. A dodajmy, że MPEC wraz 
z partnerami akcji, godzą się na pokrycie czę-
ści wydatków. Poza tym tańsza jest też eksplo-
atacja. Nie brakuje jednak kłopotów o charakte-
rze organizacyjnym. Musimy pamiętać, że dla ta-
kich inwestycji niezbędna jest zgoda wszystkich 
mieszkańców i użytkowników lokali w budynku. 
Oczekiwania na czyjąś zgodę ciągną się czasa-
mi w nieskończoność. Panuje też przekonanie, że 
wymiana tych instalacji wiąże się z uciążliwymi 
pracami budowlanymi, zniszczeniem płytek czy 
elementów wyposażenia łazienki. Tak nie jest, 
poza tym sposób prowadzenia instalacji ustalamy 
wspólnie z właścicielem. Podejście zmienia się, 
gdy ukazujemy korzyści.

Na przykład?

Jest ich wiele, ale z punktu widzenia mieszkań-
ców, najistotniejsze to poprawa bezpieczeństwa 
poprzez wyeliminowanie zagrożeń wynikających 
z niedrożności przewodów kominowych i spali-
nowych oraz niesprawności samych piecyków. 
Tlen używany w nich do podtrzymywania proce-
su spalania, pozostaje w mieszkaniu, co oznacza, 
że znika potencjalne źródło emisji szkodliwych 
gazów, np. tlenku węgla. Dzięki temu zmniejsza 
się ryzyko chorób wynikających z niedotlenienia 
organizmu, zwłaszcza w słabo wentylowanych 
pomieszczeniach. 

Według Duńskiej Państwowej Agen-
cji Energetyki, powszechną wadą 
funkcjonujących w Polsce syste-
mów c.w.u. jest przewymiarowanie 
i brak regulacji układów cyrkula-
cyjnych. Czy można to powiedzieć 
o Krakowie?

W jakimś stopniu na pewno. Tyle, że dotyczy to 
obiektów budowanych 20-30 lat temu. Wówczas 
nie patrzyło się na te sprawy z perspektywy ja-
kościowej. Fabryki, które budowano – zgodnie 

zresztą z normami i „tradycją” – cechowały się 
nadmierną kubaturą. Ale obowiązywało przy-
zwyczajenie, by każda z nich miała „zapas”. Nikt 
się też nie liczył z kosztami, bo energia była ta-
nia. To samo dotyczyło instalacji. W dzisiejszym 
budownictwie o tym nie ma mowy. Przynajmniej 
od 10 lat wykorzystujemy już najnowsze techno-
logie i materiały. Takie same jak w Niemczech, 
czy krajach skandynawskich

Jednym z zagrożeń, wynikających ze 
stanu technicznego sieci c.w.u. jest 
ryzyko skażenia bakteriami i szko-
dliwymi substancjami.

Ten problem występuje wtedy, gdy woda pro-
wadzona tymi przewodami ma za niską tem-
peraturę. Zgodnie z przepisami, w budynkach, 
które powstały po 15 grudnia 2002 r., instalacja 
w punktach czerpalnych musi zapewniać tempe-
raturę minimum 55 C̊, a w starszych 45 C̊. Prze-
wody muszą być natomiast dostosowane do wyż-
szych temperatur, nie niższych niż 70 C̊, aby 
przeprowadzać okresową dezynfekcję termiczną 
instalacji c.w.u. Instalacje znajdujące się w budyn-
kach w pełni odpowiadają tym wymaganiom.

Osobną kwestią jest sprawa oszczę-
dzania wody i energii. ¼ zużycia 
energii w naszych gospodarstwach 
domowych ma źródło w podgrze-
waniu wody, czy to na mycie się, 
mycie naczyń, pranie. Z pewnością, 
w wielu przypadkach, to zużycie jest 
nadmierne. W jakim stopniu MPEC 
uwrażliwia mieszkańców Krakowa 
na ten problem?

Jak już wspomniałem, przekonujemy do naszej 
akcji wymiany źródeł c.w.u. Proszę zwrócić uwa-
gę, że przy naszym systemie, z odkręconego kra-
nu od razu płynie ciepła woda. Posiadając stare 
instalacje zwykle musimy na to poczekać. Pracu-
je piecyk, leje się woda. I tak rodzi się nawyk, 
z którego wynikają wysokie koszty użytkowania 
tych instalacji. Wykorzystujemy każdą okazję, by 
zwracać na to uwagę. 

Rozmawiał Wojciech Stańczyk

TANIA CIEPŁA WODA
Rozmowa z Markiem Jaglarzem, 
prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
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Pierwszy wodociąg w Skawinie uruchomiono 
w 1937 roku z inicjatywy burmistrza Miasta Skawi-
ny Feliksa Pukło. 
Ujęcie i pompownia wody zostały wybudowane 
przy ul. Mickiewicza nad naturalnym źródłem i za-
silały sieć miejską o długości ok. 5,5.km. W mieście 
istniało tylko kilkanaście przyłączy, dwadzieścia 
hydrantów ppoż. i dwanaście zdrojów ulicznych. 
Za wodę nie pobierano opłat. 
Ścieki z Rynku i osiedla poprzez przelotowe szam-
ba odprowadzane były kanalizacją miejską o długo-
ści ok. 3 km do potoku Wyrwisko. 
W tym okresie skawińskimi Wodociągami zajmo-
wał się Urząd Miejski, który zatrudniał trzech pra-
cowników. 
W czasie II wojny Światowej Wodociągami zarzą-
dzali Niemcy. Po wojnie do 1957 roku Wodocią-
gi podlegały referatowi Gospodarki Komunalnej 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skawinie. 
W tym okresie nastąpił szybki rozwój przemysłu 
i powstały nowe osiedla mieszkaniowe, a wraz 
z rozbudową miasta rosła potrzeba rozwoju wodo-
ciągów. Po 1957 roku Wodociągi już jako Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji znalazły się w struktu-
rze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej. W latach sześćdziesiątych nastąpił znacz-
ny rozwój ZWiK. Uruchomiono mechaniczno-bio-
logiczną oczyszczalnię ścieków. W 1969 roku dla 
potrzeb ZWiK adaptowano stare ujęcie wody dla 
Huty Aluminium na rzece Skawince. Rozbudowa-
no znacznie sieć wodociągów i kanalizacyjną. W la-
tach 1976-1991 ZWiK Skawina jako zakład tereno-
wy wchodził w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, które obej-

mowało wówczas całe województwo krakowskie. 
W 1979r. przy ul. Radziszowskiej uruchomiono Sta-
cję Uzdatniania Wody (SUW) o wydajności 9.000 
m3/dobę. Od 1 kwietnia 1991 roku Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Skawinie jest gminnym za-
kładem budżetowym. W latach 90-tych nastąpi-
ła znaczna rozbudowa sieci wodociągowej, szcze-
gólnie wiejskiej.
Sieć wodociągowa, która dotychczas miała 58 km 
długości, zwiększyła się do 222km. Dla zaopatrze-
nia mieszkańców gminy wybudowano w 1993 roku 
w Pozowicach ujęcie i stację uzdatniania wody. 
Ze stacji tej korzysta 8 miejscowości gminy Skawina. 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

W SKAWINIE

W latach 1997-2002 w SUW Skawina unowo-
cześniono proces dezynfekcji wody poprzez 
zastosowanie ultrafioletu, rozbudowano UV oraz 
ulepszono proces sterowania i płukania filtrów po-
spiesznych. 
Podstawowe obiekty Zakładu znajdują się przy ul. 
Radziszowskiej 11 w Skawinie, gdzie mieszczą się: 
stacja uzdatniania wody, wraz z pompownią głów-
ną, laboratorium badania wody i ścieków, zaplecze 
techniczne i administracja Zakładu. Ujęcia wody, 
pompownie, zbiorniki, hydrofornie znajdują się na 
terenie gminy. 

SKAWINA
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Wniosek, nad którego prawidło-
wym wykonaniem czuwa właśnie 
Pan, był jednym z pierwszych pol-
skich projektów zaakceptowanych 
przez Komisję Europejską. Wynik 
ten jest tym bardziej cenny, gdyż 
został zaakceptowany do wysoko-
ści wniosku. Co wpłynęło na sukces 
Raciborza? 

Na pewno potrzeba realizacji przedstawionych 
w projekcie zadań i ujęcie ich w perspektywie 
wieloletniej. Wiedzieliśmy, że takie właśnie po-
dejście decyduje o powodzeniu wniosku. Raci-
bórz jest skanalizowany w 86%. W celu spełnie-
nia wymagań zawartych w Krajowym Progra-
mie Oczyszczania Ścieków Komunalnych ko-
nieczne jest skanalizowanie do 2010 r. dzielnic 
ościennych, dotychczas nieskanalizowanych. 
A ponadto raciborska oczyszczalnia nie spełnia 
standardów europejskich. Nasz zamysł polegał 
na tym, aby planowane zadania mogły zapew-
nić wystarczający standard na wiele lat naprzód. 
Innymi słowy, by efekt ekologiczny był odczu-
walny nie tylko przez nas, ale także przez nasze 
dzieci i wnuki. 

Jaki jest cel realizacji projektu?

Zasadniczym celem planowanych inwestycji jest 
kompleksowe rozwiązanie problemów gospo-
darki wodno-ściekowej i osadowej w Raciborzu, 
w tym poprawa jakości wody pitnej. Realizacja 
wymienionych inwestycji pozwoli osiągnąć pol-
skie oraz europejskie standardy i normy w tym 
zakresie. Przede wszystkim zostanie zmodernizo-
wana oczyszczalnia ścieków w części ściekowej 
i osadowej oraz wybudowana suszarnia osadów. 
Pozwoli to na radykalne zmniejszenie masy i ob-
jętości osadu do ok. 8,8t  (teraz wynosi 30t) oraz 
znaczną poprawę parametrów ścieków oczyszczo-
nych, które są odprowadzane do wód powierzch-
niowych. 

Co z kanalizacją?

Jak wspomniałem Racibórz nie jest w pełni ska-
nalizowany. Dlatego w ramach projektu zostanie 
wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w dzielni-
cach Ocice, Brzezie, Sudół, Markowice, Miedonia, 
Stara Wieś, Płonia, które dotychczas były nieska-
nalizowane. Dzielnice te zostaną podłączone do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Podjęliśmy się 
również zabudowy urządzeń oczyszczających na 
wylotach kanalizacji deszczowej, co zmniejszy sto-
pień zanieczyszczenia wód opadowych odprowa-
dzanych do rzeki Odry i kanału Ulga.  

Powódź, jaka nawiedziła Racibórz 
w 1997 r. obniżyła jakość wody pitnej 
dostarczanej mieszkańcom. Czy ten 
fakt został ujęty w projekcie?

Tak. Wybudowane zostanie nowe ujęcie wody 
w Strzybniku wraz z pierścieniowymi połączenia-
mi w sieci wodociągowej, która również poddana 

zostanie modernizacji. Komisja Europejskia po-
dzieliła nasze przekonanie, że zaproponowane 
rozwiązania zapewnią wzrost efektywności ca-
łego systemu wodociągowego na terenie mia-
sta Racibórz. 

Cały czas mówimy o Raciborzu, 
a przecież w projekcie partycypo-
wać też będą okoliczne gminy.

W trakcie przygotowywania wniosku do Fun-
duszu Spójności podzieliliśmy projekt na dwa 
etapy. W pierwszym uporządkowana zostanie 
gospodarka wodno-ściekowa na terenie Mia-
sta Racibórz. M.in. zostanie zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków, co pozwoli na później-
sze odprowadzenie do niej ścieków także z te-
renów pozostałych gmin. Dopiero w drugim eta-
pie, przewidzianym do programowania na lata 
2007-2013, może zostać wybudowana infra-
struktura na terenie pozostalych gmin. Dwie 
z nich: Krzyżanowice i Kornowac, już złożyły 
w WFOŚiGW w Katowicach (w grudniu 2004 r.) 
Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia  i uzyskały 
Pomoc Techniczną na przygotowanie Wstępnego 
Studium Wykonalności.

Jak scharakteryzowałby Pan ekolo-
giczne i społeczne cele projektu?

Pierwszy z nich to zapewnienie stałości dostaw 
wody w perspektywie wieloletniej oraz utrzy-
manie parametrów wody zgodnie z Dyrektywą 
98/83/EC. Realizacja projektu pozwoli na osią-
gnięcie wymaganej jakości ścieków oczyszczo-
nych odprowadzanych do Odry, zgodnie z Dy-
rektywą 91/271/EEC. Nastąpi też zmniejszenie 
zanieczyszczeń wód opadowych odprowadza-
nych do Odry i kanału Ulga. Przyczynimy się do 
likwidacji bezpośrednich zrzutów ścieków na te-
renach nieskanalizowanych, a także - w trwały 
sposób - zagospodarujemy osady ściekowe. Mó-
wiąc o celach społecznych, zwróciłbym uwagę 
na dwie kwestie. Nastąpi - poprzez budowę ka-
nalizacji sanitarnej - wyraźna poprawa warunków 
życia i zdrowia mieszkańców. Inwestycje wo-
dociągowe zapewnią natomiast stałość dostaw 
wody pitnej o parametrac jakościowych zgod-
nych z normami polskimi i UE. 

INWESTYCJE 
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Rozmowa z Andrzejem Bartelą, Zastępcą Prezydenta 

Miasta Raciborza, Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu
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• ZADANIE 4

Budowa kanalizacji deszczowej 

na terenie gminy Racibórz
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy bę-
dzie obejmowała dzielnicę Ocice w rejonie ulic Górnej 
i Gruntowej. W ramach inwestycji wykonany zostanie 
też przepust pod torami znajdujący się w ulicy Gliwickiej 
w dzielnicy Markowice.
• ZADANIE 5

Modernizacja kanalizacji 

deszczowej
W ramach zadania wydzielono następujące zadania:
- Zadanie 5a: modernizacja kolektorów deszczowych;
- Zadanie 5b zabudowa urządzeń podczyszczających na 
wylotach deszczowych.
Modernizacja kolektora w ulicy 1 Maja i Piaskowej, oba 
o1000, ma na celu poprawę stanu technicznego kana-
łów, które doprowadzają ścieki deszczowe do wylotu 
burzowego do Odry nr 5 zlokalizowanego przy ul. Pia-
skowej, i dalej do wylotu burzowego do rzeki Odry. Re-
nowacja kanałów kanalizacji deszczowej odbędzie się 
z wykorzystaniem bezwykopowej metody określanej 
mianem ciasno pasowanej. Łączna długość modernizo-
wanych kanałów 435 m.
Technologia oczyszczania wód opadowych w gminie Ra-
cibórz polega na podczyszczaniu wód w przed wylotem. 
Funkcje te pełnią separatory tłuszczów z osadnikami. Ze-
spolenie tych urządzeń do zatrzymania zawiesin i ropo-
pochodnych pozwala uzyskać prawidłowe efekty oczysz-
czania. Układy te zainstalowane zostaną na 16 wylotach. 
• ZADANIE 6 
Modernizacja SUW „Gamowska”
Modernizacja przeprowadzona będzie na obiektach ist-
niejących Stacji Uzdatniania Wody, które posiadają peł-
ne zaplecze infrastrukturalne niezbędne do prawidło-
wego ich funkcjonowania. W projektowanym systemie 
uzdatniania woda surowa pod ciśnieniem wytwarza-
nym przez pompy głębinowe, zainstalowane w studniach 
wierconych ujęcia wód podziemnych, dopływać będzie 
do 2-ch ciśnieniowych zbiorników napowietrzania (mie-
szalników) i dalej do 4-ch ciśnieniowych filtrów ze zło-
żem piaskowo-braunsztynowym.
W ujęciu wody przy SUW wybudowana zostanie dodat-
kowa studnia o wydajności 90,9 m3. Zarówno studnię ist-
niejącą, jak i dodatkowa wyposażone zostaną w przepły-
womierz elektromagnetyczny oraz w zawory umożliwia-
jące zdalne pomiary ich wydajności jak również sterowa-
nie i kontrolę ich pracy.
• ZADANIE 7

Budowa ujęcia wody w miejsco-

wości Strzybnik wraz z rurociąga-

mi dosyłowymi
W ramach inwestycji konieczne będzie wykonanie 
5 zastępczych studni głębinowych i ujmowanie wody 
w ilości 500 m3/h z utworów trzecio- i czwartorzędowych 
zalegających na głębokości od 47,30 do 56,60 m.p.p.t. 
W studniach zainstalowane zostaną pompy głębinowe 

o wydajności ok. 105 m3/h i wysokości podnoszenia 
ok. 95 m oraz mocy silnika równej 37 kW każda. Ujmo-
wana woda będzie tłoczona pod ciśnieniem pomp głębi-
nowych przewodem ø400 mm z polietylenu ok. 5,0 km 
do ulicy Starowiejskiej, a następnie adaptowanym istnie-
jącym przewodem wody uzdatnionej ø400 mm do SUW 
przy ul 1 Maja, wykonanym z żeliwa. Długość przewodu 
wynosi ok. 2,0 km. Adaptacja przewodu będzie polega-
ła na odcięciu istniejących podłączeń i skierowaniu wody 
do mieszkańców z innych przewodów rozdzielczych.
• ZADANIE 8 
Modernizacja i budowa hydroforni
Modernizacja przeprowadzona będzie na terenie istnie-
jących hydroforni, lub jak w przypadku hydroforni „Lip-
ki” na terenie, na którym znajduje się zbiornik końco-
wy. Tereny te posiadają pełne zaplecze infrastrukturalne 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Wszystkie 
trzy obiekty mają być wykonane jako kontenerowe sta-
cje hydroforowe.
• ZADANIE 9 
Budowa sieci wodociągowej na te-

renie gminy Racibórz
W ramach zadania wydzielono następujące podzadania:
- Zadanie 9a: budowa sieci wodociągowej - Brzezie;
- Zadanie 9b: budowa sieci wodociągowej - Ocice;
- Zadanie 9c: budowa sieci wodociągowej - Markowice;
- Zadanie 9d: budowa sieci wodociągowej - Sudoł.
Wszystkie przewody wykonane będą z polietylenu. Przy-
łącza wodociągowe planuje się o średnicy ø40 mm i dłu-
gości ok. 20 m mierzonej do wodomierza głównego 
w budynku. Łączna długość planowanych sieci o średni-
cach ø80 mm - ø200 mm wynosi 3 680m.
• ZADANIE 10 
Modernizacja sieci wodociągowej 

na terenie gminy Racibórz
W ramach zadania wydzielono następujące podzadania:
- Zadanie 10a: modernizacja sieci wodociągowej w dziel-
nicy Brzezie;
- Zadanie 10b: wymiana sieci wodociągowej - Sudół;
- Zadanie 10c: modernizacja sieci wodociągowej w dziel-
nicy Ostróg;
- Zadanie 10d: wymiana sieci wodociągowej w dzielni-
cy Stara Wieś.
W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana 
przewodów wykonanych z azbestocementu oraz reno-
wacja przewodów, 
które charakteryzu-
ją się złym stanem 
technicznym. Zada-
nie dotyczy odcin-
ków sieci wodocią-
gowej o łącznej dłu-
gości 1 640 mb 
o średnicach 
Ø63 mm - Ø250 mm.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
W RACIBORZU

• ZADANIE 1

modernizacja oczyszczalni ścieków 

Racibórz
W zakres modernizacji oczyszczalni ścieków Racibórz 
wchodzą następujące zadania:
- Zadanie 1a - modernizacja części ściekowej;
- Zadanie 1b - modernizacja części osadowej;
- Zadanie 1c - budowa suszarni osadów.
Modernizacja oczyszczalni będzie polegać na budowie 
nowych obiektów w zakresie gospodarki osadowej (wy-
dzielona komora fermentacji, stacja zagęszczania osadów, 
suszarnia osadów) oraz modernizacji istniejących obiek-
tów zarówno w części biologicznej, jak i osadowej, ce-
lem zapewnienia biologicznego usuwania azotu i fosfo-
ru oraz uzyskania efektu oczyszczania ścieków zgodne-
go z wymaganiami przepisów polskich i Unii Europej-
skiej jak również w celu usprawnienia funkcjonowania 
części osadowej.
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków będzie mogła 
przyjąć i oczyścić zgodnie z obowiązującymi wymogami 
ścieki dopływające w ilości Q = 18 000 - 20 000 m3/d. 
Modernizacja oczyszczalni umożliwi przyjęcie 
i oczyszczenie ścieków z terenów gmin ościennych (bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w II etapie Funduszu Spójno-
ści). Dodatkowo, już teraz, Gmina Miasto Racibórz podej-
muje starania o przyjęcie ścieków z gmin sąsiednich.
• ZADANIE 2

Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Racibórz
W ramach zadania wydzielono następujące podzadania:
- Zadanie 2a: realizowane na terenie dzielnicy Ocice
- Zadanie 2b: realizowane na terenie dzielnicy Brzezie
- Zadanie 2c: realizowane na terenie dzielnicy Sudół
- Zadanie 2d: realizowane na terenie dzielnicy Markowice
- Zadanie 2e: realizowane na terenie dzielnicy Miedonia
- Zadanie 2f: realizowane na terenie dzielnicy Stara Wieś
- Zadanie 2g: realizowane na terenie dzielnicy Płonia
Z uwagi na ukształtowanie terenu, na którym po-
łożony jest Racibórz - rozpatrywany obszar będzie 
w przeważającej części objęty systemem kanalizacji gra-
witacyjnej. 
Wspomaganie układem pompowym przewidywane jest 
dla dzielnicy Markowice i Brzezie, w których zlokali-
zowane zostaną 2 kontenerowe pompownie ścieków. 
Zakres inwestycyjny obejmuje budowę odcinków ka-
nalizacji o średnicach ø200 - ø400mm o łącznej długo-
ści 58 901 m.
• ZADANIE 3 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy Racibórz
Zadanie 3 będzie obejmowało prowadzenie moderni-
zacji kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostróg. Przewód 
jest prowadzony w międzywalu rzeki Odry na wysoko-
ści dzielnicy Ostróg. Renowacja kanałów kanalizacji sa-
nitarnej odbędzie się z wykorzystaniem bezwykopowej 
metody określanej mianem ciasno pasowanej. Moderni-
zacja tą technologia podlegał będzie przewód ø600 mm 
o długości 500 mb.

Całkowita wartość projektu: 20 503 914 EUR, wnioskowana dotacja z FS 14 557 779 EUR, 

udział Funduszu Spójności 71 %.
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Stacja Uzdatniania Wody „Zasole”
Stacja posiada ujęcie wody infiltracyjnej rzeki Soły 
za pomocą 13 studni kopano-wierconych, o głębo-
kości od 10 do 13 m i miąższości warstwy wodono-
śnej 5-7 m, w której występują żwiry z otoczkami 
(utwory czwartorzędowe). Wydajność stacji wynosi: 
średnio 9 tys. m3/d i maksymalnie 11 tys. m3/d.
Proces uzdatniania wody ogranicza się do filtracji 
na filtrach pośpiesznych - otwartych oraz dezynfek-
cji. Od uruchomienia ujęcia w 1963 do 1994 roku 
do dezynfekcji wody uzdatnionej używano chloru 
gazowego w dawkach od 0,3 do 0,6 g Cl

2
/m3, któ-

ry był dozowany chloratorem C7 z butli o pojem-
ności 50 kg.
Ze względu na zmianę przepisów w zakresie wy-
magań technicznych i BHP dla obiektów i urządzeń 
chlorowni na chlor gazowy, zdecydowano przyjąć 
nową technologię dezynfekcji wody przy użyciu 
dwutlenku chloru ClO

2
.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Oświęcimiu sp. z o.o. – w swej obecnej 
formie organizacyjnej – funkcjonuje od 1998 r., 
a udziałowcami spółki są Miasto Oświęcim 
i Gmina Oświęcim. 
Do tego czasu zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzaniem ścieków zajmowało się 
przedsiębiorstwo komunalne, które powstało 
w 1991 r. na bazie zakładu terenowego WPWiK 
w Bielsku-Białej, w oparciu o skomunalizowany 
majątek obu gmin. Od tego momentu datuje 
się niezwykle szybki rozwój i rozbudowa 
wodociągów i kanalizacji w Oświęcimiu, przede 
wszystkim obiektów i urządzeń mających 
zasadniczy wpływ na ochronę środowiska 
wodnego i poprawę jakości wody dostarczanej 
odbiorcom. Najważniejsze z nich to:
· Przepompownia ścieków „Stare Miasto” 

wraz z kolektorami dopływającymi 
i odpływającymi o wydajności 
Q

max
 = 20 tys. m3/dobę.

· Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków 
o wydajności Q = 56 tys. m3/d. Inwestycja 
wspólna Miasta i Firmy Chemicznej DWORY 
S.A., która jest jej eksploatatorem. 

· Zmiana technologii dezynfekcji wody, 
z chloru gazowego na dwutlenek chloru 
w SUW „Zasole” - i z podchlorynu sodu na 
promienie UV
 w SUW „Zaborze” 

· Modernizacja pompowni wody II 
w SUW „Zasole”

· Remont filtrów pospiesznych 
na SUW „Zasole” i „Zaborze”,

· Modernizacja Laboratorium Badania Wody 
i wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Oświęcimiu sp. z o.o.

Stacja Uzdatniania Wody „Zaborze”
Ujęcie wody składa się z 11 studni wierconych 
o głębokości od 10 do 27 m a sumaryczna ich wy-
dajność wynosi: średnio 6 tys. m3/d, maksymalnie 
7,5 tys. m3/d. Warstwę wodonośną o miąższości 
od 4 do 14 m stanowią żwiry piaszczyste (czwar-
torzęd). Ujmowana woda głębinowa posiada nad-
mierne ilości związków żelaza (10 mg/l), manganu 
(0,8 mg/l), siarkowodoru (1,2 mg/l) i agresywnego 
dwutlenku węgla (45 mg/l).
Proces uzdatniania wody polega na napowietrza-
niu - odżelazianiu, filtracji i dezynfekcji. Napowie-
trzanie i filtracja odbywa się w urządzeniach otwar-
tych. Dezynfekcja wody do roku 1995 odbywa-
ła się przy użyciu podchlorynu sodu. W celu po-
prawienia jakości wody uzdatnionej pod względem 
smakowym, zapachowym i zdrowotnym, podjęto 
decyzję o zmianie dotychczasowej technologii, eli-
minując metodę chemiczną a wprowadzając proces 
całkowicie fizyczny tj. technikę promieniowania ul-
trafioletowanego wytworzonego w lampach UV.

PWiK
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Lp. Parametr Jednostka Wartość średnia*

1. odczyn pH 7,88- 8,10

2. mętność NTU 0,55

3. chlor wolny mg Cl2/dm3 0,11

4. wapń mg Ca/dm3 22,28

5. magnez mg Mg/dm3 9,76

6. twardość ogólna mg CaCO3/dm3 95,75

7. chlorki mg Cl/dm3 0,9

8. siarczany mg SO4/dm3 8,2

9. sucha poz. ogólna mg/dm3 96,0

* wartość obliczona z okresu 01.12.2004 r. do 21.05.2005 r

Spółka Eksploatacyjna Wodociągów i Kanalizacji „SEWiK” sp. z o.o. w Zako-
panem powstała w styczniu 1992 r., w oparciu o budżetowe Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wtedy rozpoczęły się najważniejsze 
inwestycje związane z modernizacją oczyszczalni oraz rozbudową sieci 
kanalizacyjnej. Aktualnie SEWiK prowadzi działalność na terenie Zakopa-
nego i częściowo Kościeliska. Statutowa działalność Spółki obejmuje:
· uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków wraz z gospodarką osadową;
· zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
· usługi w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, w tym doradztwo finan-
sowe i technologiczne, rozruchy technologiczne i inne;
· działalność eksploatacyjno-remontową sieci i obiektów wodociągo-
wo-kanalizacyjnych;

W oparciu o ujęcie w Kuźnicach wybudowano 
w 1908 r. pierwszy wodociąg, mający obsłużyć do-
celowo 20 tys. mieszkańców. Przez blisko sto lat, 
które minęły od tamtego czasu, przeprowadzono 
wiele niezbędnych inwestycji. Dziś miasto, za po-
średnictwem przedsiębiorstwa SEWiK sp. z o.o., za-
pewnia wodę dla 90 proc. mieszkańców, których 
liczba wynosi w sezonie niemal sto tysięcy.
Woda dostarczana przez Spółkę pochodzi z pięciu 
powierzchniowych ujęć wody o łącznej zdolności 
produkcyjnej około 1100 m3/h oraz 6 ujęć wody 
źródlanej, których łączna zdolność produkcyjna 
wynosi około 370 m3/h. Ujmowana woda jest bar-
dzo dobrej jakości i nie wymaga zaawansowanych 
technik uzdatniania. Do odbiorców jest ona dostar-
czana grawitacyjnie poprzez sieć wodociągową 
w układzie rozgałęzieniowo - pierścieniowym o 

· inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania 
ścieków (projektowanie, przetargi, nadzór autorski, kompletacja dostaw, wyko-
nawstwo);
· współpracę z firmami zajmującymi się działalnością komunalną.
W 2001 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę i od tej pory funkcjonuje jako 
SEWiK Sp. z o.o. W grudniu 2004r., uchwałą Rady Gminy Miasta Zakopane, 
spółka włączona została do Zakopiańskiego Holdingu Komunalnego (tworzą 
ją trzy firmy komunalne działające na terenie powiatu tatrzańskiego). U pod-
staw powołania grupy kapitałowej legła konieczność racjonalizacji kosztów oraz 
usprawnienie organizacji i zarządzania spółek. Powinno to również umocnić 
ich pozycję na rynku oraz podnieść zadowolenie klientów z świadczonych 
usług.

SPÓŁKA EKSPLOATACYJNA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

„SEWIK” SP. Z O.O. W ZAKOPANEM

Parametry wody pitnej po uzdatnieniu z ujęcia wody Kuźnice

łącznej długości około 220 km. Jedynie ujęcia Bap-
tyści-Barany i Potok Olczyski współpracują z prze-
pompownią w Jaszczurówce. W roku 2004 odbior-
com dostarczono ponad 2 mln m3 wody. Największa 
jej ilość pochodzi z kompleksu ujęć w Kuźnicach. 
Od 2004 roku rozbudowywany jest system auto-
matyzacji i monitoringu ujęć wody oraz sieci wo-
dociągowej. Zainstalowano już urządzenia pomia-
rowe na ujęciach wody w Kuźnicach, Jaszczurów-
ce, Małej Łące oraz w zbiornikach Gładkie i Muro-
waniec. Rozpoczęto monitoring ciśnień w newral-
gicznych miejscach sieci wodociągowej. Zainstalo-
wano systemy alarmowe na ujęciach Mała Łąka, 
Kuźnice i Jaszczurówka. W strategii spółki prze-
widziano również modernizację ujęć wody Jawo-
rzynka, Potok Olczyski i Kotelnica, zbiornika „Mu-
rowaniec” oraz budowę rurociągu przesyłowego 

z Kuźnic i ujęcia Kirowa Woda. Udało się dotych-
czas wykonać modernizację ujęcia wody Gonciska 
oraz sztolni w Kuźnicach. Łącznie planowane na-
kłady na rozbudowę i modernizację sieci wodocią-
gowej Zakopanego od 2001 roku wyniosą około 
38 mln złotych. Inwestycje te mają na celu przyłą-
czenie do końca 2010 roku 95% mieszkańców ob-
sługiwanego obszaru. 
Spółka SEWiK troszczy się o środowisko natural-
ne i w tej dziedzinie współpracuje z duńskim mia-
stem Viborg. W ramach trwającej 10 lat współpracy 
zrealizowane zostały wspólne projekty dotyczące 
geotermii i gospodarki odpadami, a także zaopa-
trzenia w wodę. Gmina Zakopane dzięki współpra-
cy z Duńską Agencją Ochrony Środowiska DEPA 
uzyskała dotacje na projekt „Modernizacja syste-
mu zaopatrzenia w wodę pitną miasta Zakopane” 
(2002 – 2003)– wartość dofinansowania wyniosła 
tutaj 578 047,66 zł. Pieniądze Spółka SEWiK prze-
znaczyła na zakup sprzętu oraz inwestycje – budo-
wę wodociągu na ul. Wojciecha Brzegi oraz osie-
dlach Mraźnica i Buńdówki. 

Nim Zakopane zyskało miano zimowej stolicy Polski, było niewielką osadą paster-
sko-rolniczą. Odkrycie walorów klimatycznych i turystycznych w II połowie XIX w., 
zaowocowało szybkim rozwojem gospodarczym, wzrostem liczebności mieszkań-
ców i przybywających gości. Gwałtowne zmiany pociągnęły za sobą konieczność 
rozbudowy infrastruktury. 
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Woda, jako jeden z komponentów przyrody, bez którego życie nie byłoby moż-
liwe, jest przedmiotem powszechnego zainteresowania zarówno pod względem 
wielkości zasobów, jak i jakości, a także kosztów związanych z jej dostarcza-
niem. W związku z tym, że nasz kraj (w tym również Kraków) obdarzony jest 
skromnymi zasobami wód zwykłych, które mogą być wykorzystywane do picia 
i w gospodarce, problem właściwego jej ujmowania, uzdatniania i dystrybuowa-
nia jest szczególnie istotny.
Po zakończeniu II wojny światowej Kraków zaopatrywany był w wodę z je-
dynego wówczas zakładu wodociągowego na Bielanach. Początkowo zakład 
ten korzystał z ujęcia wód Wisły. Od połowy lat osiemdziesiątych, ze względu 
na duże zanieczyszczenie wód, ujęcie to nie funkcjonuje i zakład wykorzystuje 
wody z ujęcia na Sance oraz wody podziemne. 
Szybki wzrost zapotrzebowania na wodę spowodował konieczność poszuki-
wania innych źródeł. W 1955 r. uruchomiono zakład wodociągowy w Mydlni-
kach, pobierający wody z ujęcia na Rudawie oraz ze studni głębinowych. Od 
1964 r. czerpie się wodę z Dłubni i przesyła do zakładu wodociągowego Na 

„Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów,

 bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!...”
Józef Dietl, Prezydent M. Krakowa w latach 1866-1874 

Stoku, zaopatrującego w wodę Nową Hutę. Zakład ten uzdatnia rocznie około 
14 mln m3 wody. Nowa Huta otrzymuje również wodę z zakładu wodociągo-
wego w Mistrzejowicach, bazującego na studniach głębinowych o łącznej wy-
dajności 1,5 mln m3 na rok. Eksploatacja tych wód spowodowała uszczuplenie 
ich zasobów.
Szacuje się, że roczne zapotrzebowania Krakowa na wodę wynosi około 
100 mln m3, z czego 45% zaspokajają wymienione wyżej ujęcia i zakłady wodo-
ciągowe. Resztę zapotrzebowania pokrywa woda z ujęcia wód Raby ze zbiorni-
ka w Dobczycach, funkcjonującego od 1985 r. Woda uzdatniana jest na miejscu 
i pompowana do Gorzkowa w ilości około 64 mln m3 na rok (2 m3 na sekundę), 
skąd spływa grawitacyjnie w kierunku Krakowa. Od czasu uruchomienia ujęcia 
na Rabie, jakość wody w wodociągach krakowskich uległa znacznej poprawie.
Część zapotrzebowania na wodę pokrywają studnie gospodarskie, z których ko-
rzystają mieszkańcy peryferyjnych dzielnic miasta. W początku lat siedemdziesią-
tych ze studzien takich korzystało około 20% ludności miasta. Ponadto niektóre 
zakłady przemysłowe korzystają z własnych ujęć wód gruntowych. 

Zaopatrzenie w wodę Gminy Miasta Krakowa

Zakład 
Uzdatniania 
Wody

BIELANY 

Zakład Wodociągowy w Bielanach, uruchomiony na początku 1901 r. i pobie-
rający wodę z ujęć na Wiśle i Sance, przez ponad pięćdziesiąt lat był podsta-
wowym źródłem wody dla miasta, a w późniejszym czasie jednym z filarów za-
opatrzenia w wodę. Funkcjonujące do dzisiaj ujęcie, stanowi doskonały przy-
kład rozwoju myśli inżynierskiej i jej zastosowania w praktyce. To ewenement 
na skalę kraju, by dokonywane modernizacje i unowocześniania, należały zwy-
kle do pionierskich w Polsce. By wszystko to, co najnowsze w technikach po-
boru i uzdatniania, było od razu wykorzystywane w praktyce. Na przestrzeni 
ponad stu lat zdarzało się to wielokrotnie. Tak było m.in. z uruchomieniem ba-
senów infiltracyjnych, zasilanych wodą z Wisły do wzbogacania zasobów wód 
podziemnych w rejonie ujęcia (1921 r.), powstaniem pierwszego laboratorium 
chemicznego (1932) i bakteriologicznego (1933), uruchomieniem stacji chloro-
wania wody (1933) czy wzdrożeniem technologii ozonowania wody (1959). 
Obecnie, po stu latach od jego uruchomienia, zakład wodociągowy na Biela-
nach pracuje nadal dostarczając wodę mieszkańcom Krakowa (w 1988 r. zrezy-
gnowano całkowicie z poboru wody z zanieczyszczonej Wisły opierając się wy-
łącznie na wodzie z Sanki). Pomimo stosunkowo niewielkiej zdolności produk-
cyjnej utrzymującej się obecnie się na poziomie około24,0 tys. m3/d jest nadal 
ważnym ogniwem w pracy całego systemu wodociągowego, pełniąc funkcję 
awaryjnego źródła zasilania na wypadek konieczności czasowego wyłączenia 
któregoś z pozostałych ujęć.

Zakład 
Uzdatniania 
Wody

DŁUBNIA

ZUW Dłubnia, funkcjonujący od 1960 r., wytwarza około 17% produkcji wody 
wszystkich krakowskich zakładów i zaopatruje 180 tys. mieszkańców osiedli no-
wohuckich. Woda ujmowana jest z rzeki Dłubni oraz studni głębinowych, któ-
re powstały dla zaspokojenia potrzeb budowy kombinatu i miasta Nowa Huta. 
Pokłady wód podziemnych nie są jednak zbyt bogate, choć bardzo wysokie ja-
kościowo. W ciągu ponad czterdziestu lat swego istnienia ZUW „Dłubnia” prze-
szedł kilka modernizacji, mających przede wszystkim na celu zwiększenie nieza-
wodności jego działania oraz sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę. 
W chwili obecnej, po modernizacji zakończonej w 2002r., zakład posiada po-
zwolenie wodnoprawne na pobór wody w ilości 32 tys. m3/d. Technologia 
uzdatniania wody oparta jest na koagulacji koagulantem glinowym PAX - 16, 
przy okresowym wspomaganiu. Proces sedymentacji wzbogacony został w no-
woczesny system zgarniania osadów. Uruchomiona została również linia odwad-
niania osadów zagęszczonych wraz z prasą do ich odwadniania. Do dezynfekcji 
stosuje się dwutlenek chloru, który wytwarzany jest na miejscu z kwasu solnego 
i chlorynu sodu. W przyszłości planuje się przebudowę osadnika wód popłucz-
nych. W 2005r. zakończono modernizację ujęcia wody surowej w Raciborowi-
cach. Wykonano umocnienie brzegów przed i za ujęciem oraz zmodernizowano 
osadnik wstępny i zamontowano nowoczesny system zgarniania osadów. 
Ujęcie wody podziemnej na północno-wschodnim skraju dawnego lotniska 
w Czyżykach jest ważnym elementem zaopatrzenia w wodę Nowej Huty. Po-
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Zakład Uzdatniania Wody RABA 
Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku stało się jasne, że istniejące wówczas 
w Krakowie zakłady uzdatniania wody w niedługim czasie nie będą w stanie po-
kryć stale rosnących potrzeb miasta, a olbrzymie zanieczyszczenie Wisły wyklu-
czało możliwość wykorzystania jej do celów wodociągowych. Jako najkorzyst-
niejszy pod względem technicznym i ekonomicznym wytypowano wariant uję-
cia wody ze zbiornika zaporowego na Rabie w Dobczycach. Ze względu na to, 
że obiekty wodociągowe miały zostać oddane do eksploatacji przed ostatecz-
nym ukończeniem budowy zbiornika, realizację całego przedsięwzięcia podzie-
lono na dwa etapy: 

Zakład 
Uzdatniania 
Wody

RUDAWA

Na początku lat pięćdziesiątych nasilający się deficyt wody w Krako-
wie, a zwłaszcza rosnące zanieczyszczenie Wisły, spowodowały ko-
nieczność znalezienia nowego odpowiednio zasobnego źródła wody dla 
miasta. Wybór padł na rzekę Rudawę - lewobrzeżny dopływ Wisły. 30 wrze-
śnia 1955 roku ZUW „Rudawa” rozpoczął normalną pracę osiągając wydaj-
ność 55 tys. m3/dobę. Dzięki zastosowaniu technologii uzdatniania opar-
tej na nowej wówczas metodzie koagulacji z wykorzystaniem siarczanu gli-
nu oraz filtracji za pomocą filtrów pospiesznych - ZUW „Rudawa” był jed-
nym z trzech pierwszych zakładów w Polsce, w których stosowano ten proces. 
Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na wodę, już po sześciu la-
tach istnienia zakładu opracowano założenia projektowe dla jego rozbudowy 
do wydajności 70,0 tys. m3/d. Prace modernizacyjne przeprowadzono w latach 
1964 -1965 i od tego czasu aż do 1986 r. na „Rudawie” spoczywał główny cię-
żar zaopatrzenia miasta. W okresie ostrego deficytu wody w Krakowie w latach 
1983 - 1985 ZUW „Rudawa” produkował nawet ponad 100,0 tys.m3/d. Dopiero 
uruchomienie ujęcia na Rabie odciążyło go na tyle, by mógł powrócić do pro-
jektowanej zdolności produkcyjnej na poziomie 55 tys. m3/d. 
W 1993 roku ukończono prace związane z wprowadzeniem bardziej wydajne-
go dwustopniowego systemu filtracji wody z wykorzystaniem węgla aktywnego 
oraz zmodyfikowano system urządzeń do koagulacji, który pozwala obecnie na 
stosowanie, poza siarczanem glinu innych reagentów, lepiej dostosowanych do 
zmiennych parametrów wody surowej. Zmianie uległ również sposób dezynfek-
cji wody. Zamiast chloru gazowego zastosowano dwutlenek chloru, który zapo-
biega powstawaniu związków chemicznych, obniżających właściwości organo-
leptyczne wody.

czątkowo składało się z zespołu 7 studzien wierconych, wyposażonych w pom-
py wysokociśnieniowe tłoczące wodę bezpośrednio do sieci miejskiej. Od 
chwili powstania było ono sukcesywnie rozbudowywane i przebudowywane, 
w związku z postępującą zabudową terenów, na których wcześniej były zloka-
lizowane studnie. Obecna wydajność ujęcia, przy pracujących ośmiu studniach 
głębinowych, wynosi około 5000 m3/d doskonałej pod względem jakościowym 
wody. Nie wymaga ona praktycznie żadnych zabiegów uzdatniających poza 
prewencyjną dezynfekcją minimalną dawką dezynfektanta. 

– budowę doraźnego ujęcia wody z nurtu Raby i zakładu uzdatniania o wydaj-
ności 95,0 tys. m3/d; 
– rozbudowę zakładu do projektowanej wydajności 302,4 tys. m3/d wraz z po-
wstaniem docelowego ujęcia ze zbiornika zaporowego. 
Po wcześniejszym wykonaniu prac przygotowawczych, na początku 1970 r. 
przystąpiono do zasadniczej części budowy. Ujęcie i pompownia doraźna zosta-
ły zlokalizowane w miejscowości Brzączowice, a zakład uzdatniania na północ-
nym stoku wzgórza Węgielnica. We wrześniu 1974 r. zakończono kompleksowy 
rozruch wszystkich obiektów i po niecałych czterech latach od rozpoczęcia. 

Zakład Sieci Wodociągowej 
Przy tej ilości ujęć oraz wielkości aglomeracji wyjątkowego znaczenia nabiera 
proces zaopatrzenia w wodę sieci wodociągowej. Dlatego w MPWiK SA wydzie-
lono w tym celu odrębny zakład. 
W warunkach normalnej eksploatacji obszar Krakowa podzielony jest na odręb-
ne strefy wodociągowe zasilane z poszczególnych ujęć. Źródła zasilania tworzą 
pierścień otaczający centrum miasta, co znacznie podnosi niezawodność funk-
cjonowania całego systemu, a w przypadku przerwy w dostawie wody z które-
goś z kierunków daje możliwość awaryjnego zasilania określonej części miasta 
z wykorzystaniem pozostałych ujęć, ograniczając w ten sposób negatywne skut-
ki awarii. Woda dostarczana jest do odbiorców za pomocą złożonego układu ru-
rociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych. Ze względu na to, że po-
wstawała ona na przestrzeni ostatnich ponad stu lat zarówno wiek, jak i mate-
riał, z którego wykonane są poszczególne rurociągi jest różny. Nieodłącznym 
elementem wodociągu są zbiorniki wyrównawczo-zapasowe. Obecnie w sys-
temie zaopatrzenia Krakowa pracuje 11 zespołów zbiorników wodociągowych 
o łącznej pojemności ponad 276,2 tys. m3. W większości są to zbiorniki tereno-
we, w tym zbiornik na Zwierzyńcu, będący najstarszym zbiornikiem w Krako-
wie (powstał w roku 1900). Poza zbiornikami terenowymi MPWiK S.A. dyspo-
nuje również dwoma zbiornikami wieżowymi - „Skotniki” i „Las Wolski”, z któ-
rych pierwszy nie jest już eksploatowany. Największy zespół zbiorników wodo-
ciągowych o łącznej pojemności 158,5 tys. m3 znajduje się w Sierczy na trasie 
tranzytu z ZUW „Raba” do Krakowa. Wśród nich znajdują się największe zbior-
niki wodociągowe w Polsce o pojemności komór po 34,0 tys. m3. Długość samej 
sieci wodociągowej wynosi aktualnie 1910 km.

Prace badawcze nad jakością zaopatrzenia w wodę
MPWIK SA w Krakowie bierze udział w projekcie badawczym na „Opraco-
wanie modelu niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę 
w aspekcie wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodo-ciągowej”. Badania 
prowadzone w ramach tego projektu mają umożliwić rozwiązanie wielu pro-
blemów, w systemie dystrybucji wody, np. zjawiska wtórnego zanieczyszcze-
nia wody w sieci. Rozwiązanie tych problemów musi polegać na postawieniu 
właściwej diagnozy, określeniu związków przyczynowo skutkowych niekorzyst-
nych zjawisk w aspekcie czasowym i przestrzennym, oraz na opracowaniu i zre-
alizowaniu działań zapobiegawczych. Funkcjonowanie systemów zaopatrzenia 
w wodę (SZW) polega na ciągłym dostarczaniu do odbiorcy, w określonych wa-
runkach eksploatacyjnych i zadanym przedziale czasu, wody w wymaganej ilo-
ści, pod odpowiednim ciśnieniem i spełniającej obowiązujące normatywy jej ja-
kości. Obecnie zdolność produkcyjna i eksploatacyjna większości polskich SZW 
jest zazwyczaj wyższa od rzeczywistego zapotrzebowania na wodę. Stan zacho-
dzących przemian społeczno-gospodarczych w kraju spowodował pojawienie 
się nowych problemów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwach wodno-kanali-
zacyjnych, do których zalicza się między innymi: pogarszający się stan czystości 
wód, będących źródłem zaopatrzenia, występowanie zanieczyszczeń incydental-
nych w źródłach wody, wtórne zanieczyszczenie wody w sieci dystrybucji wyni-
kające z faktu jej przewymiarowania.




