
Gospodarka wodna w Gminie Siechnice
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Zaopatrzenie w wodę Gminy Siechnice

40%

21%

6%

15%

18%

Średnia miesięczna  ilość dostarczanej wody do 
mieszkańców Gminy Siechnice w 2018r. 

(styczeń – lipiec)

SUW Św. Katarzyna   48 900 m3

SUW Suchy Dwór       25 901 m3

SUW Łukaszowice        6 840 m3

MPWiK                         30 453 m3

PPO                               21 964 m3

Razem:        115 235 m3

Woda dostarczana jest dla 
odbiorców z trzech Stacji 
Uzdatniania Wody należących 
do ZGK średnio w 67 % z 
całości zapotrzebowania na 
wodę. Około 33 % kupowana 
jest od zewnętrznych 
dostawców 
tj. MPWiK Wrocław oraz 
Przedsiębiorstwa Produkcji 
Ogrodniczej w Siechnicach. 
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Zaopatrzenie w wodę Gminy Siechnice



Zapotrzebowanie na wodę styczeń – lipiec 2018r. 
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Wzrost zapotrzebowania na wodę w okresie styczeń – lipiec 2018r.



Wzrost zapotrzebowania na wodę dla 
mieszkańców gminy 
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Roczna ilość dostarczanej wody dla mieszkańców gminy Siechnice 



Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody 
w Groblicach

Prace przy wykonaniu otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 1



Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Groblicach

Rozszerzone zestawienie parametrów dostępne w ZGK Sp. z o.o.

Parametr Jednostka
Groblice 

- otwór nr 1
Groblice

- otwór nr 2

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 405 355
Chlorki mg/dm3 60 51,6
Siarczany mg/dm3 152 114
Żelazo Fe mg/dm3 1,062 0,878
Mangan Mn mg/dm3 0,32 0,295

Porównanie wybranych parametrów wody surowej z ujęć w Groblicach i w Św. Katarzynie



Formalności związane z budową nowej Stacji 
Uzdatniania Wody w Groblicach

• Otwór pilotażowy Grudzień 2016

• Pierwszy otwór badawczo - eksploatacyjny
• Drugi otwór badawczo - eksploatacyjny 

Maj 2017

Listopad 2017 

• Złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym o uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychGrudzień 2017

• Starostwo Powiatowe przekazuje sprawę do nowo utworzonego 
organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieStyczeń 2018

• Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych do 100 m3/h Lipiec 2018

• Złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym o uzyskanie 
pozwolenia na budowęSierpień 2018

• Uzyskanie pozwolenia na budowęWrzesień 2018



Budowa nowej Stacji Uzdatniania 
Wody w Groblicach

Z uwagi na przedłużony proces uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, uruchomienie obiektu 
zaplanowano na 2019 rok.



Produkcja wody z SUW Groblice
Założenie:

Produkcja wody na takim poziomie znacznie przyczyni się do poprawy 
gospodarki wodnej oraz do dostarczenia większej ilości wody dla mieszkańców 
z własnych źródeł oraz na ograniczenie zakupu wody od zewnętrznych 
dostawców. 

Dopuszczalny 
godziny pobór 

wód 
podziemnych

100 m3/h

Optymalna 
produkcja 
godzinowa 

ok. 80 m3/h

Produkcja 

miesięczna 

ok. 57 600 m3/m-c

Produkcja 

roczna

ok. 691 200 m3/rok



Zwiększenie ilości produkowanej wody przez ZGK Sp. z o.o. 

Nasza woda

ok. 81 641 m3

Obca woda

ok. 52 417 m3

Łącznie woda

ok. 134 058 m3

Po uruchomieniu SUW Groblice

Nasza woda 
dotychczasowa

ok. 81 641 m3

Nasza woda z 
SUW Groblice

Ok. 57 600 m3

Obca woda

Ok. …………. m3

Łącznie nasza 
woda

ok. 139 241 m3

+ ewentualnie obca woda

Stan istniejący - lipiec 2018r.



Inwestycja polegająca na budowie SUW w Groblicach pozwoli na poprawę 
gospodarki wodnej w gminie oraz zapewni równomierną dostawę wody z naszych 
Stacji Uzdatniania Wody.



Badania geofizyczne metodą sondowań 
geoelektrycznych – elektrooporowych

I – Siechnice, działka nr 47 przy ul. Św. Krzyża

II – Siechnice, rejon ulic Henryka III, Zacisze, Sportowej

III – Siechnice, działki nr 140/3, 767/5 przy ul. Prawocińskiej

IV – Groblice, działki nr 83 przy ul. Pogodnej

V – Szostakowice, działki nr 168/2, 168/3 przy ul. Pogodnej



Ciśnienie wody w sieci 
wodociągowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422)

„§ 114.

1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, 
powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 
0,6 MPa (6 barów). 

2. Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące 
stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować 
odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej 
w budynku.”

W sieci wodociągowej w celu zapewnienia wymaganej 
wydajności i ciśnienia w hydrantach zewnętrznych ciśnienie 
powinno się utrzymywać  w zakresie 0,2 – 0,6 MPa (2 - 6 barów).



Ciśnienie wody u konsumenta

Na ciśnienie wody w punkcie czerpalnym u konsumenta ma wpływ wiele czynników takich jak:

ukształtowanie terenu tj. wysokość punktu czerpalnego w stosunku do sieci wodociągowej,

rozbiór wody jaki występuje w danej chwili na wyznaczonym obszarze obsługiwanym przez 
stację,

wysokość strat ciśnienia w sieci wodociągowej,

wysokość strat ciśnienia w wewnętrznej instalacji,

Należy również zaznaczyć, że nadmierne ciśnienie w sieciach rozdzielczych przyczynia się 
bezpośrednio do zwiększenia liczby awarii, a także może prowadzić do pogorszenia jakości wody 
wskutek odrywania się osadów, które powodują wtórne zanieczyszczenie wody. 



Podejmowane działania w celu zapewnienia 
odpowiedniego ciśnienia wody
Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Groblicach 

Przeprowadzenie badań geofizycznych oraz wykonanie otworów badawczych w celu 
poszukiwania nowych źródeł wody

Wykonanie zwiększenia średnic sieci wodociągowych w miejscach zinwentaryzowanych tzw. 
„wąskich gardeł”

Spięcie sieci wodociągowych w układ pierścieniowy

Optymalizacja pracy SUWów

Płukanie i  czyszczenie sieci wodociągowej



Eliminacja tzw. „wąskich gardeł” w sieci wodociągowej

Zwiększenie średnic sieci 
wodociągowych w Siechnicach:

1. Sieć wodociągowa o średnicy DN80 
przechodząca pod ul. Jarzębinową 
na sieć o średnicy DN225 przy 
skrzyżowaniu ulic Zacisze,  
Jarzębinowej, Kościelnej. 

2. Sieć wodociągowa o średnicy DN160 
przechodząca pod ul. Opolską na 
sieć o średnicy DN225 przy 
skrzyżowaniu ulic Czeremchowej, 
Opolskiej, Zacisze.

1

2



Spięcie sieci wodociągowych w układ pierścieniowy

Spółka w 2018 r. 
wykonała spięcie sieci 
wodociągowych w 
rejonie ulicy Chabrowej, 
Osiedlowej, Grabskiego, 
Prawocińskiej w 
Siechnicach.



Spięcie sieci wodociągowych w układ pierścieniowy

Spółka we wrześniu br. 
wykonała spięcie sieci 
wodociągowej o średnicy 
DN110 w ul. Pogodnej z siecią 
o średnicy DN125 w ul. Polnej 
w miejscowości Groblice w 
układ pierścieniowy.



Spółka zleciła wykonanie 
projektu spięcia sieci 
wodociągowych w Iwinach 
(ul. Buforowa, ul. Kościuszki) 
z siecią wodociągową w 
Żernikach Wrocławskich 
(ul. Poziomkowa).

Projekty spięcia sieci wodociągowych 
w układ pierścieniowy



Projekty spięcia sieci 
wodociągowych w układ 
pierścieniowy

Spółka zleciła wykonanie 
projektu spięcia sieci 
wodociągowych w Siechnicach 
przy ul. Kwiatkowskiego.



Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o.

 Mieszkańcy Gminy Siechnice korzystają z wody pochodzącej z trzech ujęć głębinowych:

◦ Święta Katarzyna, 

◦ Łukaszowice,

◦ Suchy Dwór. 

 Wody surowe ujmowane są z trzeciorzędowych wód podziemnych z głębokości około
75-85 metrów poniżej poziomu terenu. Cechą charakterystyczną wód podziemnych jest
znaczna zawartość związków żelaza, manganu oraz mętności w stosunku do wymagań
stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., Dz. U.2017 poz. 2294)

 Woda uzdatniana jest w stacjach uzdatniania wody w celu uzyskania parametrów
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.



Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o.

Procesy technologiczne na stacjach uzdatniania wody dobrane ze względu na 
parametry ujmowanej wody. 

Napowietrzanie
Filtracja I i II 

stopnia

Wymiana jonowa

Odwrócona 
osmoza

Dezynfekcja

Woda surowa Odbiorcy usług



Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o.

ZGK

Ujęcia wód

Stacje uzdatniania wody

Sieci wodociągowe Przyłącze wodociągowe

Wewnętrzna instalacja 
w budynku

Odbiorca usług



Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi przedsiębiorstwo wod-kan w porozumieniu z PSSE
(Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) co roku określa:

o Minimalną częstotliwość i miejsce pobierania do badania próbek wody,

oZakres badania jakości wody,

oProgram monitoringu jakości wody.



Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o.

Woda pobierana jest z punktów czerpalnych (punktów zgodności) usytuowanych 
na sieci wodociągowej (hydranty) oraz w budynkach użyteczności publicznej 
(świetlice, przedszkola itp.).

Zakres analizy wody obejmuje parametry grupy A oraz parametry grupy B*

Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o. jest zgodna z parametrami 
wymaganymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia.

*Dokładny zakres analizy dostępny w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002294/O/D20172294.pdf Zał. nr 2.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002294/O/D20172294.pdf


Jakość wody produkowanej przez ZGK Sp. z o.o.

Woda uzdatniona – wyniki badań wrzesień 2018r.

Parametr Jednostka 
SUW Św. 
Katarzyna

SUW Suchy 
Dwór

SUW 
Łukaszowice 

Siechnice, 
pompownia 

ul. Jarzębinowa
/Ciepłownicza

Norma Wnioski

Barwa mg/dm3 Pt Akceptowalna Akceptowalna

Wartości zgodne z 
Rozporządzaniem 

Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody 

przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi

Mętność NTU 0,22 0,84 0,24 0,55
Akceptowalna
Zalecana do 1,0

Twardość 
ogólna mgCaCO3/dm3 234 216 198 280 60-500 

Chlor 
wolny mg/dm3 Cl2 0,49 0,26 0,31 <0,05

do 0,3 u konsumenta 
do 0,5 w zbiorniku 
magazynującym na 
SUW

Żelazo mg/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 0,053 0,2

Mangan mg/dm3 0,0015 0,0062 0,0089 0,002 0,05

Rozszerzone porównanie parametrów dostępne w ZGK Sp. z o.o.



Płukanie oraz czyszczenie 

Dbałość o jakość dostarczanej wody odbywa się także dzięki:

o płukaniu sieci wodociągowej poprzez upust wody z 
hydrantów,

o czyszczeniu sieci wodociągowych. Spółka ma w planach 
czyszczenie metodami hydrodynamicznymi z użyciem wody 
wodociągowej, wody chlorowanej, powietrza i mineralnego 
materiału ściernego.



Działania podejmowane w celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości wody 

Bieżący monitoring podstawowych parametrów fizykochemicznych jakości wody.

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Groblicach 

Płukanie i  czyszczenie sieci wodociągowej



Zmiany chemizmu wód podziemnych

Bieżący monitoring podstawowych parametrów fizykochemicznych jakości wody surowej

Wykonanie audytu przez Katedrę Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków Politechniki 
Wrocławskiej dotyczącego jakości wód oraz optymalizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody. 

Zatrudnienie technologa oczyszczania wody na pełen etat.

W zależności od wyników audytu zoptymalizowanie pracy SUWów oraz ewentualnie 
przeprowadzenie modernizacji układów technologicznych oczyszczania wody

Podczas stałej eksploatacji ujęć wód podziemnych, z biegiem czasu może dojść do pogorszenia jakości wody 
surowej stąd Spółka podejmuje kroki w celu określenia czy to zjawisko zachodzi poprzez:



Dziękujemy za uwagę

Przygotował: Dział Techniczny ZGK Sp. z o.o.


