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woda na naszej planecie jest powszech-
na, znajduje się przede wszystkim 

w oceanach, które pokrywają prawie 71% jej 
powierzchni, a także w postaci stałej, w lodow-
cach. Część wody ukryta jest pod powierzchnią 
gruntów lub w atmosferze. Jako substancja 
płynna ma tysiące zastosowań. Woda pitna 
używana jest do celów sanitarno-bytowych, 
w rolnictwie do nawadniania pól, a w prze-
myśle jako rozpuszczalnik i chłodziwo.

Czysta woda jest przezroczysta, nie ma 
smaku ani zapachu. Neutralne pH sprawia, 
że odczyn nie wykazuje ani właściwości 
kwaśnych, ani zasadowych, dlatego często 
nazywana jest „uniwersalnym rozpuszczalni-
kiem”. Rozpuszcza się w niej więcej substan-
cji, niż w jakiejkolwiek innej cieczy. Wynika 
z tego, że gdziekolwiek płynie woda, niesie ze 
sobą cenne substancje chemiczne, minerały 
i składniki odżywcze. 

Charakteryzuje się anomaliami o dużym 
znaczeniu biologicznym. Gęstość wody, po-
dobnie jak i gęstość innych substancji, zależy 
od temperatury. W przypadku wody zależność 
ta jest specyficzna, ponieważ woda wykazuje 
maksimum gęstości (objętości) w temperaturze 
4°C. Poniżej i powyżej tej temperatury gęstość 
wody jest mniejsza od jedności. Dzięki temu 
woda w rzekach i jeziorach zamarza tylko na 
powierzchni (kra nie tonie), co umożliwia istnie-
nie życia biologicznego w głębinach. Cechami 
charakterystycznymi wody są: obniżanie się 
temperatury zamarzania przy wzroście ciśnienia, 
duże wartości napięcia powierzchniowego 
i ciepła parowania, wzrost objętości wody 
o około 10% podczas zamarzania.

Woda, jako jedyna substancja, występuje 
w naturalnym środowisku w trzech stanach 
skupienia – ciekłym, stałym i gazowym. Te 
właściwości przyczyniają się do jej ciągłej 
interakcji, nieustannego ruchu i przemian 
stanów skupienia. Temperatury zamarzania 
i wrzenia wody stanowią punkt odniesienia dla 
pomiaru w skali Celsjusza: 0°C to temperatura 
zamarzania wody, a 100°C – jej wrzenia. Wysoki 
współczynnik ciepła właściwego wody ozna-
cza, że może ona wchłonąć dużą ilość ciepła, 
zanim zacznie się nagrzewać. Z tego powodu 
jest bardzo dobrym chłodziwem i ma wpływ 
na prędkość zmian temperatury powietrza 
między porami roku, które są stopniowe, 
a nie raptowne. Specyficzne właściwości wody 
korzystnie, łagodząco oddziałują na klimat: 
w upalne lato, na terenach położonych nad 
dużymi zbiornikami wodnymi, temperatu-
ra powietrza zazwyczaj jest nieco niższa, 
a zimą, gdy woda oddaje zmagazynowane 
w niej ciepło, mróz bywa mniej dokuczliwy. 
Klimat morski, o dużej zawartości wody 
w powietrzu, ogranicza występowanie tę-
gich mrozów, np. na Wyspach Brytyjskich, 
w odróżnieniu od suchych mas powietrza, 
unoszących się nad Syberią. Ciepły, morski Prąd 
Zatokowy przyczynia się do łagodniejszych zim 
w Polsce. Innym przykładem znaczenia wody 
w przyrodzie są, występujące w górach, 
zjawiska fenowe, polegające na wznoszeniu 
się wilgotnych i opadaniu suchych, ciepłych 
mas powietrza. W tym przypadku mówimy 
o istotnym znaczeniu wody w procesie ter-
moregulacji. Przykładem dewastującym ten 
proces jest odwrócenie biegu dwóch rzek, 

zasilających słonowodne Jezioro Aralskie, 
które spowodowało obniżenie jego poziomu 
o około 15%, ocieplenie klimatu i uczynienie 
olbrzymich terenów słoną pustynią. 

Nie sposób również przecenić znaczenia 
funkcji ekologicznych wody, która jest nie-
zbędnym czynnikiem procesów fizjologicz-
nych oraz medium transportującym różnego 
rodzaju substancje – w tym także pokarmowe 
dla roślin i zwierząt. Docierając do wszystkich 
komórek i organów, jest ona niezbędna do 
rozwoju flory i fauny. 

Siła erozji wody wpływa na kształtowanie 
 i modelowanie powierzchni Ziemi, przyczyniając 
się do powstawania cudów natury: kanionów, 
wodospadów, urwistych wybrzeży morskich. 
Istnieją w przyrodzie nasiona i owoce, które 
mogą być rozsiewane przez wodę, jak np. 
orzechy kokosowe, mające wodoodporną 
skorupę. Ukryte wewnątrz orzecha nasienie 
płynie z prądem rzeki aż zostanie wyrzucone 
na brzeg. Ponadto woda jest… mieszkaniem 
dla ryb, ssaków, gąbek, koralowców, wodo-
rostów i wielu innych organizmów.

1 2 3

fot. 1-3.
Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi, 

występując w trzech stanach skupienia.

Woda
źródło życia
Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu tworzą, bodaj 
najpowszechniejszy na Ziemi, związek chemiczny, bez 
którego trudno jest wyobrazić sobie życie w formie znanej 
nam – Ziemianom. Powstaje wskutek egzotermicznej 
reakcji spalania wodoru w tlenie, a jego chemiczna postać 
jest tlenkiem wodoru. Do XVIII wieku wodę uważano 
za pierwiastek. Dopiero Henry Cavendish w 1781 roku 
wykazał, że woda powstaje podczas spalania wodoru, 
któremu Antoine Laurent de Lavoisier nadał nazwę 
hydrogenium (hedor – woda, genos – ród, pochodzenie), 
natomiast ilościowy stosunek wodoru do tlenu podali, 
w 1805 roku, Alexander von Humboldt i Joseph Gay-Lussac. 

w o j e w ó d z t w o  ś l ą s k i e
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Woda jest jednym z najważniejszych 
elementów powstawania, kształtowania 
i trwania życia na Ziemi. Jest niezbędna do 
życia wszystkim znanym organizmom żywym, 
stanowiąc podstawę ich funkcjonowania, na 
przykład oddychania, regulacji temperatury 
ciała u zwierząt. Umożliwia przemianę poży-
wienia w energię i przyswajanie substancji 
odżywczych, usuwa zbędne produkty prze-
miany materii itp. Ciało człowieka zawiera 
około 60% wody (woda we krwi stanowi 
78-84% jej ciężaru, w mięśniach 75-80%, 
w kościach 22-34%). Utrata 3% wody 
u człowieka powoduje uczucie zmęczenia, 
ból i zawroty głowy, może wywołać poważ-
ne zaburzenia funkcjonowania organizmu. 

Będąc związkiem wodoru z tlenem 
(tlenek wodoru H2O), woda jest bardzo 
ważna dla wszystkich żywych organi-
zmów, w tym oczywiście dla człowieka, 
gdyż w roztworach wodnych zachodzą 
reakcje biochemiczne, będące podstawą 
procesów życiowych. Ludzie bez wody 
mogą przeżyć 4 doby. Dowiedziono, że 
bez większej szkody dla zdrowia można 
stracić cały zapas glikogenu, ale utrata 
10% wody jest groźna dla człowieka, 
a 20% deficyt pociąga za sobą zgon. 
Woda stanowi ponad połowę masy ciała 
organizmu: u kobiet przeciętnie 52-55%, 
a u mężczyzn 63-65%; u osób otyłych 
jest jej procentowo znacznie mniej niż 
u szczupłych. 

Ustrój człowieka pozyskuje wodę z dwóch 
zasadniczych źródeł. Pierwszym są płyny 
i pokarmy, zawierające wodę (np. gotowane 
chude mięso zawiera od 65-70% wody), 

drugim jest woda powstająca w procesach 
przemiany materii, poprzez utlenianie wodoru, 
pochodzącego z pokarmów lub z samych 
tkanek. Woda wchłaniana jest głównie z jelita 
cienkiego, w mniejszej ilości z jelita grubego, 
i nieznacznie z żołądka. Dieta Europejczyka 
dostarcza, w wyniku reakcji utleniających, 
od 300 do 350 g wody dziennie, czyli około 
14 g na każde 100 kcal jedzenia. Przy braku 
pożywienia i płynów, ustrój zużywa własne 
składniki tkankowe na wytwarzanie wody, 
osiągając znaczne jej ilości z glikogenu, 
białek i tłuszczów. 

Dorosły człowiek w ciągu doby po-
trzebuje, w zwykłych warunkach, 2,5 l, 
tj. około 1 ml na każdą kcal pobranego 
pożywienia. Oznacza to na ogół, że dla 
utrzymania równowagi należy pić około 
1,5-2,5 l wody. Jej źródłem są także po-
karmy stałe; niektóre produkty spożywcze 
zawierają ją w bardzo dużych ilościach 
(ogórki 95%, sałata 94%, pomidory 94%, 

rzodkiewki 92%, mleko 87%, jabłka 85%, 
gruszki 85%, śliwki 79%, ziemniaki ugoto-
wane 75%, ryż ugotowany 72%, wątroba 
68%, sardynki w konserwie 52%, szynka 
gotowana 51%).

Objętość wody w organizmie utrzymywana 
jest na stałym poziomie przez zrównoważenie 
jej pobierania i wydalania. Nawet nieznacz-
ne zmniejszenie objętości wody wywołuje 
uczucie pragnienia. Jest ono spowodowane 
zwiększeniem ciśnienia osmotycznego krwi 
oraz zahamowaniem czynności wydzielniczej 
ślinianek, wywołującym w konsekwencji 
wysuszenie śluzówki jamy ustnej.

Organizm człowieka wydala wodę z moczem, 
z potem, przez skórę w wyniku parowania, 
z powietrzem wydychanym przez płuca oraz 
ze śliną.

Najwięcej wody i elektrolitów, około 1,5 l 
na dobę, organizm traci w następstwie wy-
dalania moczu. Utrata wody, przez parowanie 
z powierzchni skóry i wydzielanie gruczołów 
potowych, zależy od temperatury ciała 
i otoczenia oraz od wilgotności powietrza. 
W temperaturze nie wyższej niż 28°C tra-
cimy w ciągu doby około 0,5 l wody przez 
parowanie z powierzchni skóry i pocenie 
się. Utrata wody przez płuca również zależy 
od temperatury i wilgotności otoczenia. 
W klimacie umiarkowanym człowiek traci 
w ten sposób około 0,3 l wody w ciągu 
doby. Strata wody ze śliną jest nieznaczna, 
ale może być duża przy oddychaniu ustami. 
W normalnych warunkach istnieje równowaga 
bilansu wodnego – to znaczy utrata i pobie-
ranie wody przez organizm wahają się zwykle 
w granicach 2,5-2,8 l dziennie.

Woda, oprócz transportowania rozpuszczo-
nych substancji pomiędzy poszczególnymi 
tkankami, o czym była już mowa, umożliwia 
także wymianę ciepła z otoczeniem. Odznacza 
się bowiem dużą absorpcją termiczną i chro-
ni człowieka przed przegrzaniem. Podczas 
przechodzenia ze stanu ciekłego w parę, 
woda pochłania duże ilości ciepła (2403 kj/l 
– 574 kcal/l). Dlatego ludzie w upalne dni 
lub podczas wysiłku fizycznego pocą się, 
a parująca z powierzchni skóry woda schładza 
organizm. W klimacie wilgotnym, przy braku 
wiatru, wydzielanie potu staje się bardziej 
widoczne, chociaż w rzeczywistości może 
nie być większe, niż w atmosferze suchej, 
gdzie parowanie jest większe. Duże ilości 
potu wydzielają się podczas intensywnej 
pracy mięśni oraz w wysokiej temperatu-
rze otoczenia, np. w klimacie tropikalnym. 
W gorącym klimacie wydzielanie dzienne 
potu może dochodzić do 3 l, a przy bardzo 
skwarnej pogodzie do 10 l (wartość ta, 
w skrajnych przypadkach, może być znacznie 
przekroczona). Przy wykonywaniu ciężkiej 
pracy w gorącym otoczeniu pot może się 

wydzielać nawet z szybkością 2 l w ciągu 
godziny. Wymaga to, oczywiście, uzupełniania 
płynów, w celu utrzymania potrzebnej ilości 
wody w organizmie. 

Dość szeroka jest skala zapotrzebowania 
organizmu ludzkiego na wodę w rejonach 
tropikalnych. Wszystko zależy od warunków 
otoczenia, natężenia wysiłku i właściwości 
osobniczych. Ilość 4 litrów wody może wy-
starczyć dla człowieka lekko pracującego 
w temperaturze powietrza do 35°C, ale przy 
ciężkiej pracy zapotrzebowanie wzrasta do 
7 l. Przy 40°C człowiek powinien wypić podczas 
pracy odpowiednio 6 i 9 l, a w temperaturze 
45°C nawet 10 i 13 l wody dziennie.

Ważny jest sposób picia. Pić należy po-
woli, w niewielkich ilościach. Straty płynów 
trzeba uzupełniać stopniowo, z godziny na 
godzinę. Czas zatrzymywania wody przez 
organizm człowieka zależy od wielkości porcji 
i tempa spożywania płynu. Przy pospiesznym 
wypiciu 0,5-1 l napoju przechodzi on szybko 
do płynu pozakomórkowego, zmniejszając 
jego ciśnienie osmotyczne, co prowadzi 
do znacznego obciążenia układu krążenia 

i błyskawicznego wydalania płynu. Przy 
piciu małymi łykami, utrata wody z moczem 
i potem jest powolniejsza i mniejsza. Dlatego 
mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej, 
w okresie pory gorącej, popiją przez cały 
dzień herbatę, delektując się jednak małymi 
jej porcjami. Podczas silnego pocenia się 
nie należy zatem reagować gwałtownie 
na zwiększone odczucie pragnienia. Warto 
także pamiętać, że ten mechanizm czasami 
zawodzi i nie wskazuje na faktyczny stopień 
odwodnienia organizmu.

Człowiek o masie 70 kg ma w swym ciele 
około 45 l wody (65% masy ciała). Przy stra-
cie 1,5 l dziennie w ciągu 6 dni utraci on 9 l 
wody (20% swojej masy) i w tych warunkach 
umrze. Przy wysokiej temperaturze otoczenia, 
w tropiku, można zginąć już w ciągu 2-3 dni. 
Dla wyrównania niedoboru płynów nie należy 
pić dużych ilości wody gazowanej, która, ze 
względu na zawartość dwutlenku węgla, 
powoduje rozciąganie ścian żołądka i blokuje 
naturalną chęć napicia się. W ten sposób może 
dojść do ukrytego stanu odwodnienia przy 
braku pragnienia.
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w cieplejszym klimacie pokrywa śnieżna 
wiosną roztapia się. Część wód rozto-

powych i opadowych spływa, tworząc tzw. 
odpływ powierzchniowy. Dociera on do rzek 
i podąża w stronę morza. Jednak znaczna część 
spływającej wody infiltruje, czyli przesiąka do 
gruntu. Utrzymując się stosunkowo blisko jego 
powierzchni tworzy wody powierzchniowe, 
a niekiedy wypływa na powierzchnię w po-
staci słodkowodnych źródeł. Płytkie wody 
gruntowe zasilają świat roślin. Część wody 
infiltrującej przesiąka głębiej i tworzy war-
stwy wodonośne, magazynujące ogromne 
ilości wody słodkiej. Po pewnym czasie 
jednak woda ta dotrze do oceanu, gdzie 
cykl hydrologiczny się kończy..., a właściwie 
rozpoczyna. 

Parowanie
Parowanie jest procesem, w którym woda 
zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy. 
Stanowi najważniejszą fazę cyklu hydrolo-
gicznego, dzięki której woda pojawia się 
w atmosferze w postaci pary. Badania wykazały, 
że oceany, morza, jeziora i rzeki dostarczają 
aż 90% wilgoci do atmosfery. Pozostała część 
pochodzi z parowania gleby (ewaporacja) 
i roślin (transpiracja). Parowanie następuje 
po dostarczeniu wodzie ciepła. Jednak gdy 
wilgotność względna powietrza wynosi 
100%, osiągając stan pełnego nasycenia, 
parowanie ustaje. 

W skali globalnej objętość parującej 
wody jest tego samego rzędu, co objętość 
wody docierającej do powierzchni Ziemi 
w postaci opadów. Wygląda to jednak rozmaicie 

w różnych regionach geograficznych. Tylko 
10% objętości wody, parującej z oceanów, 
przenoszona jest nad lądy, aby tam spaść 
w postaci deszczu, śniegu lub gradu.

Woda w atmosferze
Mimo że atmosfera nie jest wielkim ma-
gazynem wody, pełni funkcję „autostrady’’, 
którą woda przemieszcza się wokół Ziemi. 
W atmosferze jest ona zawsze. Najlepiej wi-
doczną formą jej obecności są chmury. Jednak 
nawet przejrzyste powietrze w słoneczny 
dzień zawiera wodę w postaci, niewidocznych 
gołym okiem, cząsteczek. Gdyby cała woda, 
zawarta w atmosferze, spadła na Ziemię 
w jednej chwili, utworzyłaby warstwę 
o grubości zaledwie 2,5 cm. 

Kondensacja 
Procesem odwrotnym do parowania jest 
kondensacja. Dzięki niej powstają chmury, 
z których woda w postaci opadów powraca 
na Ziemię. Jest ona również przyczyną two-
rzenia się mgieł. Kondensacja sprawia np., że 
na wychłodzonej szklance z napojem poja-
wiają się kropelki rosy, a w chłodne dni szyby 
w oknach domów pokrywają się od wewnątrz 
warstewką wody.

Chmury powstają w atmosferze w wyni-
ku wznoszenia się i ochładzania powietrza, 
zawierającego parę wodną. Istotną częścią 
tego procesu jest nagrzewanie się powietrza 
w pobliżu powierzchni Ziemi – na skutek pro-
mieniowania słonecznego – i jego schładzanie 
w wyższych partiach atmosfery – z powodu 
zmniejszonego ciśnienia. 

Opady
Opady atmosferyczne powstają w następ-
stwie uwolnienia się wody z chmur w postaci: 
deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub 
gradu. Jest to podstawowy sposób powrotu 
wody na Ziemię. W powietrzu nieustannie 
przebiega proces parowania i kondensacji 
wody. Jeśli znaleźlibyśmy się bardzo blisko 
chmury, moglibyśmy dostrzec, że pewne jej 
części znikają (w procesie parowania), a inne 
rozbudowują się (w procesie kondensacji). 
Przeważająca część wody, skondensowanej 
w chmurach, nie spada jednak na Ziemię 
z powodu pionowych prądów wznoszących, 
utrzymujących małe cząsteczki wody w po-
wietrzu. Zanim zacznie padać deszcz, maleń-
kie drobinki H2O zderzają się i łączą ze sobą. 
Powstałe w ten sposób cząsteczki stają się 
w końcu na tyle duże i ciężkie, że tworzą deszcz. 
Wygląda to tak: gdy jedna kropelka wpadnie na 
drugą, większa wchłania tę mniejszą; ta nowa 
kropelka wpada na kolejne mniejsze kropelki 
i „pożerając” je, staje się jeszcze większa. Proces 
ten nazywa się koalescencją. Wkrótce kropla 
stanie się tak ciężka, że chmura nie będzie 
w stanie jej utrzymać. Zacznie więc spadać, 
a w czasie podróży ku Ziemi „zjada” kolejne kro-
pelki. Możemy mówić o prawdziwej, „dorosłej” 
kropli deszczu, kiedy osiągnie średnicę 0,5 mm 
lub więcej. Wpływ na ostateczną wielkość kropli 
deszczu ma początkowa objętość cząsteczek, 
zwanych jądrami kondensacji, oraz tempo 
koalescencji.

Cykl
hydrologiczny
Cykl hydrologiczny jest obiegiem wody zachodzącym 
na Ziemi, w jej wnętrzu oraz ponad powierzchnią 
planety; woda znajduje się w ciągłym ruchu i zmienia 
stany skupienia. Siłą napędową jej obiegu jest Słońce, 
które podgrzewa morza i oceany. Powstająca ponad 
nimi para unosi się do atmosfery, gdzie niska 
temperatura powoduje jej kondensację. W ten 
sposób tworzą się chmury, przenoszone wokół globu 
ziemskiego przez prądy powietrzne. Drobne cząsteczki 
wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają 
masę i zamieniają w opady. Opadem może być śnieg, 
który z czasem przekształca się w lodowce. fot. 1-3.

Woda występująca w przyrodzie
jest od miliardów lat w nieustannym ruchu.
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Deszcze w różnych częściach globu różnią się wielkością i intensywnością. Światowy rekord 
sumy średniego rocznego opadu deszczu, wynoszący 11 400 mm (11,4 m!), należy do Mount 
Waialeale na Hawajach, gdzie pada przez 350 dni w roku! Dla porównania: wyjątkowo niskie 
opady występują w Arica w Chile, gdzie przez 14 lat nie spadła ani jedna kropla deszczu.

Woda zmagazynowana w lodzie, śniegu i lodowcach także jest częścią cyklu hydrologicznego. 
Ogromna ilość lodu, prawie 90% całkowitej jego masy na Ziemi, znajduje się na Antarktydzie. 

Odpływ wody 
Mieszkańcy Kuby czy Egiptu nie muszą martwić się tym, w jaki sposób woda z topniejącego 
śniegu cyrkuluje w przyrodzie. W klimacie chłodniejszym zasilanie rzek i strumieni pocho-
dzi głównie z topniejącego śniegu i lodu. Odpływ wody roztopowej zmienia się zarówno 
w ciągu sezonu, jak i lat. Brak wody, zmagazynowanej w pokrywie śnieżnej, objawia się jej 
niedostatkiem, np. wiosną i latem. Część wody z opadów atmosferycznych spływa po po-
wierzchni gruntu do rzek, by potem dopłynąć do mórz i oceanów. Rzeki zasilane są również 
źródłami podziemnymi, wszak jednocześnie tracą wodę, oddając ją do gruntu. Ciągle jednak 
przeważająca część wody w rzekach pochodzi z odpływu powierzchniowego.

Wszystkie procesy obiegu wody są wynikiem interakcji pomiędzy opadem a odpływem 
powierzchniowym. Zmieniają się w czasie i przestrzeni. Podobne burze i opady w puszczy oraz 
na pustyni wywołują, różniący się zasadniczo, odpływ powierzchniowy. Wielkość odpływu jest 
związana zarówno z czynnikami meteorologicznymi, jak i charakterem fizyczno-geograficznym 
i topograficznym terenu. Jedna trzecia opadów nad lądami dociera do strumieni lub rzek i powraca 
do oceanów. Pozostałe dwie trzecie wsiąka w ziemię, paruje wprost z gruntu lub transpiruje.

 
Woda słodka na Ziemi
Jednym z elementów cyklu hydrologicznego, niezbędnym dla utrzymania życia na Ziemi, 
jest słodka woda zmagazynowana na lądach. Rzeki, stawy, jeziora, sztuczne zbiorniki wod-
ne i słodkowodne mokradła tworzą wody powierzchniowe. Objętość wody w rzekach 
i  jeziorach zmienia się, zależnie od ilości wody dopływającej i odpływającej. Rzeki zasilane 
są przez: opady atmosferyczne, odpływ powierzchniowy i gruntowy oraz dopływy bocz-
ne. Woda z rzek paruje, lecz zasila również wody gruntowe. Jej zasoby zmieniają się więc 
w czasie i przestrzeni w sposób naturalny, a także za sprawą bardziej lub mniej przemyślanych 
działań człowieka. Słodka woda na powierzchni lądów występuje w niedostatecznej ilości, 
stanowi bowiem zaledwie 3% całkowitej objętości wody na Ziemi. Około 20% wody pitnej 
znajduje się w najstarszym, liczącym 25 mln lat, i najgłębszym na świecie (1700 m) jeziorze Bajkał. 
Kolejne 20% zawierają Wielkie Jeziora Ameryki Północnej (Huron, Michigan i Superior). Można 
więc powiedzieć, że życie na Ziemi trwa dzięki zaledwie „kropli” zasobów wodnych planety!
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Infiltracja 
Część wody, która dociera do powierzchni lądu infiltruje, to znaczy przenika w głąb gruntu, lecz 
nie wszędzie tak się dzieje. Na przykład infiltracja opadów w pokrywie lodowej Grenlandii jest 
bardzo mała, podczas gdy w niektórych jaskiniach strumień wody znika natychmiast, docierając 
bezpośrednio do wód podziemnych! Część wsiąkającej w grunt wody pozostaje płytko pod 
powierzchnią, skąd, przesiąkając, zasila strumienie i rzeki. Zanim to nastąpi może ona w długim 
czasie pokonywać znaczne odległości. Pewna ilość wody przenika dużo głębiej, do warstw 
wodonośnych. Jeśli nie znajdują się one zbyt głęboko, woda może być pobierana ze studni. 

Infiltrująca woda opadowa tworzy w gruncie dwie strefy: nienasyconą (aeracji) i nasyco-
ną (saturacji). W strefie aeracji woda może się znajdować, ale grunt nie jest nią nasycony. 
W górnej części strefy nienasyconej jest warstwa gleby, z której woda zasila rośliny. Poniżej 
jest strefa nasycona, w której woda całkowicie wypełnia wolną przestrzeń pomiędzy czą-
steczkami gruntu. Wiercąc studnie, ludzie docierają właśnie do tej strefy.

Susza
Na wielkich obszarach Ziemi susza jest następstwem długotrwałego okresu bez opadów 
atmosferycznych. Suszę atmosferyczną charakteryzuje niedobór deszczu przy wysokiej 
temperaturze powietrza oraz niskiej jego wilgotności. Konsekwencją takiego stanu rzeczy 
jest susza glebowa, spowodowana niedostateczną zawartością wody w glebie przy jed-
noczesnej dużej ewaporacji (parowanie gruntu), co prowadzi do usychania roślin. Dalszy 
brak opadów wywołuje suszę hydrologiczną, której przejawem jest obniżony stan wody 
w rzekach, wysychanie źródeł, sadzawek, a nawet niewielkich jezior. Skutki suszy bywają 
katastrofalne dla rolnictwa, leśnictwa, a także dla przemysłu, np. energetycznego. W Polsce 
okres suszy, statystycznie, pojawia się raz na 4-7 lat.

Powódź
Jest ona jedną z klęsk żywiołowych, polegających na zalaniu terenów przez wodę, co 
przynosi liczne szkody człowiekowi i gospodarce, a także narusza stan środowiska przyrod-
niczego. Powodzie są skutkiem wezbrania rzeki lub znacznego podniesienia stanu wody 
w morzu. Wezbrania katastrofalne, na ogół, wynikają ze szczególnie niekorzystnego układu 
warunków meteorologicznych, występujących na terenie pozbawionym zdolności retencyj-
nych. Według danych Komitetu Gospodarki Wodnej Państwowej Akademii Nauk, wezbrania 
przynoszące szkody zdarzają się w Polsce przeciętnie co 3-3,5 roku. Największa powódź we 
współczesnej historii naszego kraju wystąpiła w 1997 roku, w województwach południowych 
i południowo-zachodnich. Ze względu na proces powstawania, powodzie w Polsce można 
podzielić na: opadowe (nawałnice lub długotrwałe deszcze), roztopowe, zatorowe, sztormowe 
i błyskawiczne (zerwanie tamy lub przeciwpowodziowego wału).

fot. 1.
Wyschnięte Jezioro Aralskie.
fot. 2-3.
Susza w Kalifornii.
fot. 4.
Wielki Kanion Kolorado.
fot. 5.
Powódź w Anglii, 2015 r.
fot. 6.
Powódź w Polsce, 2010 r.
fot. 7.
Susza w Wietnamie.
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Są również inne definicje pojęcia zasobów 
wodnych. Jedna z nich mówi, że zasobami 

wody są te, które nadają się do wykorzy-
stania, czyli praktycznie wszystkie wody, 
występujące na kuli ziemskiej, poza wodami 
wchodzącymi w skład minerałów i biomasy. 
Najbardziej jednak rzetelna wydaje się de-
finicja, zamieszczona w Międzynarodowym 
Słowniku Hydrologicznym, która pod tym 
pojęciem określa wody dostępne lub te, 
które mogą być dostępne do wykorzysta-
nia, o oznaczonej ilości i jakości, w ciągu 
konkretnego czasu, przy określonych 
potrzebach. 

Jedną z metod oszacowania zasobów 
wodnych regionów, krajów i kontynentów jest 
obliczenie tzw. wskaźnika dostępności wody. 
Stanowi on iloraz ilości wody odpływającej 
z danego terenu w ciągu roku rzekami 
do mórz i liczby mieszkańców, znajdują-
cych się na tym terenie. W skali globalnej 

 

Zasoby wody
Zasoby wodne stanowią jedną z odnawialnych części 
przyrody. Istotne jest to, żeby nie utożsamiać tego 
terminu z ogółem wód, znajdujących się w środowisku 
przyrodniczym, które niekiedy nazywane są zapasami 
wody. Mówiąc o zasobach wodnych, mamy na myśli 
tę część wód (zapasów), która znajduje się w obiegu 
i jest „przetwarzana” w procesie przekształcania 
opadów w odpływ.

wskaźnik ten maleje, bowiem ilość wody 
odpływającej jest stała natomiast zwiększa 
się liczba ludności.

Świat
Zasoby, znajdujące się w hydrosferze ziem-
skiej, można podzielić na wodę słoną, słod-
ką, wodę w postaci chmur i pary wod-
nej, tę w  lodowcach i lądolodach, wodę 
w organizmach żywych oraz wodę glebową 
(w sferze aeracji).

Około 96% wody znajdującej się na Ziemi 
jest słona. Woda słodka w 68% zmagazy-
nowana jest w lodach i lodowcach, dalsze 
30% znajduje się pod ziemią, a pozostałe 
2% stanowią rzeki i jeziora, które są zaled-
wie ułamkiem procentowym całkowitych 
zasobów wody na Ziemi. Pomimo tego 
woda z rzek i jezior jest podstawowym 
źródłem zaopatrzenia dla ludzi. Bardzo 
obfitym i łatwo dostępnym rezerwuarem 

są wody podziemne, które stanowią ponad 
90% światowych zasobów pitnej wody, 
a także sztuczne zbiorniki i tereny podmokłe. 

 Woda jest rozmieszczona bardzo nierów-
nomiernie. Na blisko 150 mln km2 przypada 
aż 35 mln km2 obszarów suchych, na których 
parowanie jest większe od opadów. Blisko 60% 
powierzchni lądów ma stały niedobór lub brak 
wody słodkiej, natomiast na niektóre obszary 
świata, przy ich niewielkim zaludnieniu, wód 
opada bardzo dużo. Ocenia się, że prawie 
połowa wody pitnej znajduje się w Ameryce 
Południowej, gdzie przepływa Amazonka – naj-
zasobniejsza rzeka na kuli ziemskiej. Woda jest 
na szczęście w przyrodzie odnawialna. Proces 
ten reguluje cykl hydrologiczny. W rzekach 
odnawia się w czasie 18-20 dni, w atmosferze 
w ciągu 12 dni, w jeziorze przez 10 lat, a wody 
podziemne odnawiają się ponad 5 tys. lat, 
natomiast jeszcze dłużej, bo około 8 tys. lat, 
trwa odnowa wody zawartej w lodowcach.

fot. 1.
Koralowce żyjące na dnie mórz i oceanów.

fot. 2.
Park Narodowy Grand Teton

w Stanach Zjednoczonych.
fot. 3.

Amazonka – rzeka o największym
średnim przepływie na Ziemi.
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Polska
W stosunku do innych krajów europej-
skich, Polska ma skromne zasoby wodne 
i pod tym względem zajmuje 26. miejsce 
na Starym Kontynencie. Mimo relatywnie 
małych zasobów, deficyt wody w naszym 
kraju wynika nie z braku wody w ogóle, lecz 
z niedostatku wody w odpowiednim miejscu 
i odpowiedniej jakości. Odnawialne zasoby 
wód powierzchniowych (średni roczny od-
pływ z powierzchni Polski) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wynoszą 1633 m3, 
podczas gdy dla Europy – 4011 m3. W rze-
czywistości te zasoby (rzeki, jeziora, stawy, 
sztuczne zbiorniki, wody podziemne), do-
stępne dla ludzi i gospodarki, są jeszcze 
mniejsze. W Polsce wskaźnik dostępności 
wody utrzymuje się, mniej więcej, od szeregu 
lat na stałym poziomie, gdyż liczba ludności 
nie wzrasta.

o przebiegu działu wodnego I rzędu między 
zlewniami rzek: Wisły i Odry. 

W sieci hydrograficznej województwa 
łódzkiego przeważają małe cieki o sto-
sunkowo niedużych przepływach oraz 
niewielkich zlewniach o bardzo małej 
zdolności retencyjnej. Geograficzne roz-
łożenie zasobów wodnych w regionie jest 
nierównomierne: do najbogatszych pod 
tym względem terenów należą te położone 
w południowej części województwa, zaś 
najuboższe obejmują obszar zachodni 
i północno-wschodni.

Do głównych rzek regionu należą m.in.: 
Warta, Pilica oraz Bzura oraz ich największe 
dopływy, m.in. Czarna Maleniecka, Wolbórka, 
Luciąża, Ner, Widawka, Oleśnica, a także 
Ochnia, Rawka i Mroga. 

Ponadto w regionie nie występują większe 
zbiorniki pochodzenia naturalnego ( jeziora, 
stawy, etc.). Istnieje za to kilkanaście zbiorni-
ków retencyjnych, z których największe to: 
Zbiornik Sulejowski na Pilicy oraz Zbiornik 
Jeziorsko na Warcie, a także kilka mniejszych 
zbiorników o podobnych do nich funkcjach, 
m.in. Cieszanowice na Luciąży, Miedzna na 
Węglance, Słok i Wawrzkowizna na Widawce, 
Zadębie na Skierniewce, Bugaj na Wierzejce, 
Rydwan i Okręt na Bobrówce. 

Głównym problemem przy zwiększaniu 
zasobów wód powierzchniowych regionu 
jest zbyt mała liczba zbiorników retencyj-
nych, a także ich niekorzystna struktura 
powierzchniowa. Na terenie województwa 
łódzkiego wciąż brakuje zbiorników  – 
zwłaszcza tych o funkcji nawodnieniowej 
czy przeciwpowodziowej. 
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Stosunkowo niewielka pojemność zbior-
ników retencyjnych w Polsce, wynosząca 
około 4 mld m³, nie daje pełnej ochrony 
przed powodzią i suszą, a także nie gwaran-
tuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. 
Użytkowe poziomy wodonośne – o jakości 
i zasobności zaspokajającej typowe wymaga-
nia zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną 
– występują na obszarze 96% powierzchni 
kraju. W strukturach hydrogeologicznych 
o znaczeniu regionalnym i zasobności 
umożliwiającej eksploatację z dużych ujęć 
(o wydajności ponad 10 tys. m³ na dobę), 
wydzielono w Polsce 162 główne zbiorniki 
wód podziemnych.

Łódzkie
Województwo łódzkie, położone w central-
nej części Polski, zajmuje ponad 18 tys. km2 
powierzchni, co stanowi blisko 6% kra-
jowego obszaru (9. miejsce wśród woje-
wództw w Polsce). Region ten należy do 
strefy przejściowej między strefą Niziny 
Środkowopolskiej a Wyżyn Polskich, stąd 
w części północnej dominują równiny, zaś 
w południowej pagórkowata rzeźba terenu. 
Takie położenie przyczyniło się w znacznej 
mierze do ukształtowania powierzchni 
i nachylenia w kierunku północnym aż do 
Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Zarys 
południowej części nadaje, wystający ze 
strefy wyżyn, „łódzki półwysep wyżynny”, 
dzieląc ją południkowo i rozrywając przy 
tym ciągłość pasa nizin. To z kolei wpłynęło 
na obecny w województwie łódzkim układ 
sieci rzecznej, a Wyżyna Łódzka wraz ze 
zwieńczającym ją Garbem Łódzkim decydują 

Wody powierzchniowe regionu, podzielone 
na 142 Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
(JCWP), są silnie zanieczyszczone. Mimo 
sukcesywnie prowadzonych prac związa-
nych z budową nowych i modernizacją już 
istniejących oczyszczalni ścieków, głównym 
źródłem zanieczyszczeń tych wód pozostają, 
m.in.: ścieki komunalne i przemysłowe ze 
źródeł punktowych, zanieczyszczenia ob-
szarowe (spłukiwane opadami z terenów: 
zurbanizowanych, rolnych i leśnych), a także 
liniowe (pochodzenia komunikacyjnego). 

Jednym z najważniejszych problemów 
środowiskowych, z którymi boryka się woje-
wództwo łódzkie pozostaje eutrofizacja wód 
powierzchniowych. Szczególnie narażonym 
na to zjawisko jest Zbiornik Sulejowski 
(degradacja walorów przyrodniczych i tury-
stycznych). Ponadto najbardziej zanieczysz-
czonymi rzekami są m.in.: Łódka, Jasień i Ner 

(od Dobrzynki do Zalewki). Taki stan rzeczy 
niekorzystnie wpływa na wykorzystanie 
wód rzek, cieków i zbiorników do celów: 
rolniczych (nawodnienia), przemysłowych 
(produkcja) czy rekreacyjnych (kąpieliska, 
sporty wodne).

Oprócz wód powierzchniowych sieć 
hydrograficzną regionu tworzą zasoby 
wód podziemnych, których powierzchnię 
szacuje się na 1514,5 hm3 (8,5% ogólnych 
zasobów kraju). W latach 2004-2016 nastąpił 
przyrost tego rodzaju wód o 206,6 hm3. Na 
terenie województwa łódzkiego występują 
cztery główne poziomy wód podziemnych 
związane z utworami jurajskimi, kredowymi 
oraz trzecio- i czwartorzędowymi.  Ponadto 
region ten znajduje się w zasięgu 17 Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) obraz 
obejmuje ogromne zasoby wód termalnych, 
szacowanych na 42 mln m3/km2. Spośród 
nich wyodrębniono sześć rozpoznanych złóż 
o całkowitych zasobach eksploatacyjnych, 
wynoszących 744,6 m3/h (obszar Kleszczowa, 
Poddębic, Łodzi, Kotowic, Skierniewic oraz 
Uniejowa). 

Zasoby wód podziemnych, przeznaczone 
do zagospodarowania, określa się jako dys-
pozycyjne lub – przy braku dostatecznego 
rozpoznania – jako perspektywiczne. Łączna 
ilość tych zasobów wynosi 1 m3 na dobę, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. 
Po uwzględnieniu zachowania przepływu 
nienaruszalnego, uwarunkowanego kryte-
riami hydrobiologicznymi, wielkość zasobów 
dyspozycyjnych szacuje się średnio na 250 m3 
wody, przypadających na jednego miesz-
kańca w ciągu roku. Obszarem najuboższym 
w wodę są tereny Polski Środkowej.

Wody płynące charakteryzują się dużą 
nierównomiernością przestrzenną i cza-
sową. W okresach mokrych prowadzi to 
do występowania powodzi i podtopień, 
a w suchych powoduje występowanie nie-
doborów wody, co niesie za sobą straty 
w gospodarce narodowej.

fot. 1.
Rzeka Pilica – najdłuższy lewy dopływ Wisły. 

fot. 2.
Rzeka Warta w Sieradzu.

fot. 3.
Rzeka Bzura – lewy dopływ Wisły.

fot. 4.
Rzeka Warta, Uniejów.
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Rybactwo i rybołówstwo

rybołówstwo, także śródlądowe, ogranicza 
się do poławiania – najogólniej mówiąc – 

organizmów wodnych, natomiast rybactwo, 
oprócz pozyskiwania ryb, charakteryzuje 
również zespół innych działań, w tym: two-
rzenie i ochrona tarlisk, produkcja materiału 
zarybieniowego i zarybianie, monitoring wód, 
etc. W rybactwie śródlądowym można wyod-
rębnić rybactwo jeziorowe, uprawiane w tzw. 
wodach otwartych, czyli jeziorach, rzekach 
i zbiornikach zaporowych oraz akwakulturę 
słodkowodną, tzn. hodowlę i chów ryb. 
W związku z niebezpieczeństwem przełowienia 
zasobów, akwakultura postrzegana jest jako 
alternatywa dla tradycyjnego rybołówstwa. 

Każde łowisko morskie, jezioro lub rzeka, 
wymaga indywidualnego podejścia i zagospo-
darowania rybackiego. Zasady prowadzonej 
w nich gospodarki są sprecyzowane w tzw. 
operacie rybackim, który stanowi również pod-
stawę oceny wywiązywania się użytkownika 
z obowiązku racjonalnego gospodarowania. 

Świat
Najobfitsze na świecie łowiska oceaniczne 
znajdują się w rejonach, gdzie następuje 
mieszanie się wód o różnej temperaturze 
i zasoleniu. Takie warunki sprzyjają rozwojowi 
planktonu, który stanowi główne pożywienie 
dla ryb. Dlatego floty rybackie kierują się na 
północno-zachodnią część Oceanu Spokojnego 
ku wybrzeżom Rosji, Japonii i Chin; na zachod-
nie wybrzeża Ameryki Południowej, na wody 
północno-zachodniego Oceanu Atlantyckiego 
(Kanada), Morze Arabskie i Zatokę Bengalską, 

a także na północno-wschodnie rejony Oceanu 
Atlantyckiego u wybrzeży Norwegii. Światowymi 
potentatami w połowach morskich i słod-
kowodnych są Chiny, Indonezja, Indie, Peru, 
Chile, USA, i Japonia. Flota rybacka (sektor 
rybołówstwa i akwakultury) w całej Europie 
liczy około 100 tys. łodzi, a unijny sektor 
akwakultury zatrudnia niemal 65 tys. osób. 
Niedawno Ministerstwo Przemysłu, Handlu 
i Rybołówstwa Norwegii wyraziło zgodę na 
realizację, pierwszej na świecie, zautomaty-
zowanej i otwartej konstrukcji farmy rybnej. 
Zanurzona i zakotwiczona konstrukcja unosić 
się będzie na otwartych wodach, na głębokości 
od 100 do 300 m, gdzie warunki biologiczne 
są lepsze dla tej formy gospodarki. 

Polska
Powierzchnia wód śródlądowych w Polsce 
zajmuje 560 tys. ha; składa się na nią 
140 tys. ha rzek, 280 tys. ha jezior, 50 tys. ha 
sztucznych zbiorników wodnych, 50 tys. ha 
stawów rybnych (wykorzystywanych 
w celach komercyjnych) oraz 40 tys. ha innych 
wód. Ze wszystkich wód śródlądowych do 
celów rybołówstwa może być wykorzysty-
wanych 480 tys. ha. Polskie rybołówstwo 
śródlądowe obejmuje gospodarkę stawo-
wą, akwakulturę i połowy słodkowodne 
o charakterze komercyjnym lub sportowym. 
Stawy w województwach południowych 
wyspecjalizowały sie w produkcji karpi.

Działalność połowowa na Bałtyku osiągnęła 
limity utrzymania morskich ekosystemów. 
Tak więc akwakultura jest jedynym sposo-
bem, pozwalającym na zwiększenie podaży 

rodzimych produktów rybnych. Ze względu 
na warunki geograficzne polskiego wybrze-
ża, akwakultura może się rozwijać jedynie 
w wodach śródlądowych. W polskiej bał-
tyckiej strefie ekonomicznej i na Zalewie 
Wiślanym odławiane są przede wszystkim 
szproty, śledzie, flądry i łososie. Dorsz został 
uznany za gatunek zagrożony i w związku 
z tym wymagający ochrony oraz ograniczenia 
połowów. Polscy rybacy odławiają rocznie około 
160 tys. ton ryb, co stanowi 3,4% ogólnej masy 
połowów krajów Unii Europejskiej. W opinii 
krajowego Stowarzyszenia Producentów Ryb 
Łososiowatych, pod względem potencjału, 
Polska jest jednym z rajów w Europie, które 
mają perspektywy rozwoju akwakultury, która 
dostarcza około 2% surowca dla przetwórstwa.

fot. 1-3.
Ludzie od niepamiętnych czasów zajmowali się 

poławianiem różnych organizmów wodnych.

 

Po co nam woda?
Morza, oceany, jeziora i rzeki mają, pod wieloma 
względami, zasadnicze znaczenie dla życia ludzi. 
Regulują klimat, są źródłem wody pitnej i pozyskiwania 
żywności, umożliwiają transport, stanowią miejsce 
wypoczynku i rekreacji. Obecnie, dzięki postępowi 
technicznemu, pozwalają pozyskiwać również środki 
kosmetyczne i farmaceutyczne, minerały, a także – 
być może – nieskończone ilości energii.
Nie ma w Polsce drugiego województwa, poza 
warmińsko-mazurskim, tak wyspecjalizowanego 
w działalności gospodarczej związanej z jeziorami 
i rzekami. Najważniejsze, że wokół jezior i rzek 
funkcjonuje nie tylko turystyka, ale i rolnictwo 
z rybactwem, a przede wszystkim konkurencyjne 
przemysły, m.in. jachtowy. 

1 2 3
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sandacza, szczupaka i in. oraz minogów (np. 
strumieniowego). Ryby wędrowne reprezen-
towane są obecnie przez węgorza, natomiast 
historycznie do wód Warty docierały także: 
jesiotr zachodni/ostronosy, minóg rzeczny, 
troć wędrowna i certa, a prawdopodobnie 
także łosoś. Kres wędrówkom tych ostatnich 
położyło wybudowanie zapory zbiornika 
wodnego Jeziorsko. 

Monotonne, zdegradowane środowisko 
dopływów Warty (Myja, Mesznik, Żeglina) 
ma wpływ na występującą tam ichtiofaunę. 
Wśród gatunków dominują głównie gatunki 
nieużytkowe, czyli ciernik, kiełb i śliz. Ponadto 
ryby, które stanowią obiekt połowów stanowią 
w nich nieznaczny udział i prezentowane są 
głównie przez mniejsze osobniki. 

Mimo iż od wielu lat dorzecze Bzury 
poddane było szczególnie silnym wpływom 
antropogenicznym (zanieczyszczenia), pro-
wadzącym do zaniku ichtiofauny na znacznej 
części powierzchni systemu tej rzeki, to 
w jego różnych fragmentach zachowała się 
zaskakująca duża liczba gatunków. Pełniące 
rolę bariery biologicznej zanieczyszczone, 
pozbawione ichtiofauny odcinki Bzury i jej 
dopływów, doprowadziły do powstania 
specyficznego układu rozsiedlenia ryb. Dość 
szczególne znaczenie dla polepszenia stanu 
ichtiofauny wód Bzury ma ich biologiczna 
łączność z rzeką Rawką oraz innymi do-
pływami, ale przede wszystkim z wodami 
rzeki Wisły (główny ciąg ryb zasiedlających 
ponownie wody Bzury). Dodatkowo, czyn-
nością wspierającą pozostają zarybienia 
prowadzone przez rybackich użytkowników. 

Historycznie rybną rzeką była niegdyś 
Pilica (33 gatunków ryb i minogów). Niestety 
w wyniku postępujących zanieczyszczeń, 
melioracji i przegrodzeniu rzeki w rejonie 
Sulejowa, a także wpływu warunków kli-
matycznych (suche lata) i kłusownictwa 
sprawiła, iż obecnie w jej wodach występują 
23 gatunki ryb. 

1 2
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łódzkie
Na rzekach w województwie łódzkim znajduje 
się ponad 1300 obiektów hydrotechnicznych 
piętrzących wodę, wykonanych w większości 
w okresie międzywojennym, a niektóre z nich 
w drugiej połowie XIX wieku. W wyniku pię-
trzenia wody przez obiekty hydrotechniczne 
( jazy, zapory, młyny czy elektrownie wod-
ne) na przestrzeni kilkuset lat powstawały 
zbiorniki o różnej wielkości. Utrzymanie tych 
urządzeń w obecnym stanie jest niezbędne 
do zachowania ukształtowanego przez setki 
lat reżimu wodnego. 

Co istotne każda jakakolwiek zmiana tego 
reżimu może doprowadzić do gwałtownych 
i nieodwracalnych zmian w środowisku przy-
rodniczym. Minusem działalności obiektów 
hydrotechnicznych piętrzących wodę w rzekach 

jest przerwanie ciągłości biologicznej rzeki. 
Co za tym idzie następuje rozczłonkowanie 
rzeki na samodzielnie funkcjonujące odcinki, 
przez co może być ograniczona, a niekiedy 
nawet wykluczona, możliwość przemiesz-
czania się różnych organizmów wodnych, 
będących warunkiem dla przeżycia wielu 
ryb i drobniejszej fauny. 

Głównymi rzekami województwa są: 
Warta, Pilica oraz Bzura. W wodach regionu 
łódzkiego historycznie stwierdzono wystę-
powanie takich gatunków ryb jak: jesiotr 
zachodni, minóg rzeczny, łosoś atlantycki, 
troć wędrowna, certa oraz węgorz. Obecnie 
na podstawie połowów doświadczalnych 
i gospodarczych w wodach Warty, na odcinku 
od ujścia Liswarty do ujścia Neru, odnotowa-
no 27-28 gatunków ryb, m.in.: okonia, płoci, 

fot. 1-7.
Od wielu już lat największymi odbiorcami polskich 

wyrobów rybnych, są państwa Unii Europejskiej.
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a zwiększyło się znaczenie energetyki, 
przemysłu maszynowego, rolno-spożyw-
czego, metalurgicznego, farmaceutyczne-
go i budowlanego. Mimo tego wciąż na 
terenie Łodzi i okolic zlokalizowanych jest 
wiele zakładów zajmujących się barwieniem 
i wykańczaniem tkanin. 

Ponadto Łódzki Okręg Przemysłowy (ŁOP) 
skupia zakłady przemysłu: elektromaszy-
nowego (Aglomeracja Łódzka, Piotrków 
Trybunalski, Kutno, Radomsko) chemicznego 
(Aglomeracja Łódzka, Tomaszów Mazowiecki) 
czy skórzano-obuwniczego. Co ważne na 
obszarze ŁOP ulokowało się wielu inwestorów 
zagranicznych, m.in. koncern ABB (w łódzkiej 
fabryce Elise – urządzenia energetyczne), Pepsi-
-Cola, Gillette czy niemiecka grupa Südwolle 
(nowoczesna przędzalnia czesankowa). 

Ważną gałęzią gospodarki regionu, o du-
żym zapotrzebowaniu wodnym, pozostaje 

przemysł spożywczy (np. browarniczy – Browary 
Łódzkie S.A.), a także rolno-spożywczy z uwagi 
na korzystne warunki naturalne – użytki rolne 
stanowią ok 70% powierzchni województwa. 
W części północnej w powiatach: kutnowskim, 
łowickim i łęczyckim rozwija się sadownictwo 
oraz warzywnictwo (występowanie czar-
noziemów). Dzięki temu w województwie 
łódzkim dobrze prosperuje przetwórstwo 
rolno-spożywcze, produkcja konserw warzyw-
nych, mięsnych, koncentratów a także soków 
i napojów. Na terenie województwa łódzkiego 
funkcjonują grupy producenckie oferujące, 
popularną w ostatnim czasie, żywność ekolo-
giczną (typu bio, bez konserwantów i sztucz-
nych barwników), m.in.: Grupa Producentów 
Owoców RAJPOL, Zrzeszenie Plantatorów 
Owoców i Warzyw w Łowiczu, „MALUS” 
Sp. z o.o., Kwiaty Polskie Grupa Producentów 
Sp. z o.o., Zrzeszenie Plantatorów Owoców 
i Warzyw w Łowiczu, Elit, Sadex, Aplet i Aura. 

W województwie łódzkim szczególnie 
perspektywiczną branżą pozostaje także 
budownictwo. Ponad połowa krajowej 
produkcji wyrobów ceramicznych i bu-
dowlanych pochodzi z uznanych w Polsce 
i Europie producentów, zlokalizowanych 
na terenie województwa m.in. Grupa Atlas, 
Grupa Paradyż, Opoczno Sp. z o.o., Tubądzin, 
Euroglas, Cer Art, CER-ROL i Nova – Ceramica. 
W południowej części regionu, w Działoszynie, 
wydobywa się trawertyn, który jest jednym 
z cenniejszych materiałów budowlanych. 

Ponadto Łódź stała się jednym z domi-
nujących w Europie ośrodków produkcji 

Przemysł 
Woda, o czym była już mowa, wykorzystywana 
jest do licznych celów, przede wszystkim do 
bezpośredniej konsumpcji oraz wytwarzania 
wielu dóbr i usług. Powszechnie używana 
jest w ciepłownictwie, jako woda kotłowa 
i grzewcza. Tak więc można powiedzieć, że 
jest ona nie tylko surowcem produkcyjnym, 
ale także chłodziwem, np. w przemyśle hut-
niczym i energetycznym. 

Świat
Światowy przemysł zużywa 23% słodkiej 
wody. W poszczególnych regionach i gospo-
darkach struktura jej zużycia jest odmienna. 
Zależy to, w dużym stopniu, od warunków 
przyrodniczo-geograficznych i klimatycznych, 
poziomu rozwoju gospodarczego, struktury 
produkcji przemysłowej oraz od standardów 
bytowych ludności a także uwarunkowań 
kulturowych.

Warto zwrócić uwagę, że ponad 50% ener-
gii elektrycznej na świecie jest wytwarzane 
w elektrowniach, wymagających wody do 
chłodzenia kondensatorów turbin (siłownie 
opalane węglem i elektrownie jądrowe). 

Polska
Przemysł w Polsce (w tym energetyka cieplna), 
odmiennie niż na świecie, jest największym 
konsumentem wody, gdyż zużywa jej aż 79% 
całkowitego poboru. Hydrolodzy posługu-
ją się tzw. współczynnikiem eksploatacji 
wody, który jest stosunkiem dostępnych 
zasobów wodnych (roczny odpływ rzeczny) 
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do całkowitego poboru dla różnych celów. 
W Polsce, uwzględniając pobór wody dla 
chłodzenia kondensatorów turbin elektrowni 
cieplnych, ten współczynnik wynosi około 
18%. Jego wartość poniżej 20% oznacza 
sytuację w miarę stabilną, nie zagrażającą 
gospodarce kraju. 

 Zużycie wody do chłodzenia kondensa-
torów turbin jest w Polsce bardzo istotne, 
gdyż elektrownie cieplne stanowią zasad-
nicze źródło energii elektrycznej. Woda, 
zaczerpnięta z wód powierzchniowych 
jako chłodziwo, wraca w tej samej ilości, 
lecz o podwyższonej temperaturze. Duże 
ilości wody potrzebne są również w różnych 
procesach technologicznych w przemyśle 
ciężkim (chłodzenie), spożywczym i farma-
ceutycznym. Woda jest używana również jako 
środek do transportu różnych produktów 
i surowców rurociągami.

łódzkie
Przemysł odgrywa ważną rolę w gospodarce 
województwa i jest rozmieszczony dość nie-
równomierne. Skupia się głównie w najwięk-
szych ośrodkach miejskich, w tym w Łódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej i Bełchatowskim Okręgu 
Przemysłowymi, zużywając ogromne ilości 
wody – ponad 100 hm3 w skali roku. 

Gałęzią gospodarki, która pochłaniała 
olbrzymie ilości wody i produkowała ścieki 
o silnym zabarwieniu i dość szkodliwym 
składzie, był niegdyś przemysł włókienni-
czy. Od XIX wieku, wskutek gwałtownego 
rozwoju, Łódź była jednym z większych 
ośrodków tego przemysłu (bawełnianego, 
wełnianego i dziewiarskiego). Przemiany 
gospodarcze w ostatnim dziesięcioleciu 
XX wieku spowodowały zmianę struktury 
przemysłu. Po upadku wielkich zakładów 
zmalało zatrudnienie w branży tekstylnej, 
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sprzętu AGD (Philips, Bosch, Siemens, General 
Electric, Indesit; komputerowy – Dell). 
Swoje miejsce w województwie łódzkim 
znalazł także przemysł farmaceutyczny 
(Pelion S.A, Polfa Kutno, Polfa Pabianice, 
Polfa Łódź, Medana Pharma S.A. z Sieradza). 

Głównymi produktami województwa 
łódzkiego są, m.in.: płytki ceramiczne (70% 
produkcji krajowej), wyroby pończoszni-
cze (65%), węgiel brunatny (60%), szkło 
budowlane (50%), papa (45%), tkaniny 
bawełniane (40%), energia elektryczna 
(20%), odzież i wyroby futrzarskie (16%).  

fot. 1.
Zapora na Dunajcu w Rożnowie.

fot. 2.
Chłodnie kominowe Elektrowni Siersza.

fot. 3.
Największa w Polsce Elektrociepłownia Siekierki.

fot. 4.
Atlas Sp. z o.o w Łodzi.

fot. 5.
Grupa Producentów Owoców i Warzyw RAJPOL

fot. 6.
ABB

fot. 7.
Südwolle Group
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Energetyka
Woda i energia są ściśle ze sobą powiązane. 
Woda potrzebna jest przy wytwarzaniu 
i magazynowaniu energii (elektrownie szczy-
towo-pompowe) oraz w klasycznej energetyce 
wodnej. Z kolei niezbędna jest energia do 
pompowania wody, oczyszczania ścieków 
i odsalania. Bez wody i energii nie można 
wyprodukować pożywienia dla zwiększającej 
się stale liczby ludności na świecie.

Świat
Energetyka wodna obejmuje urządzenia, 
w których energia mas wodnych jest przetwa-
rzana na energię użytkową, przede wszystkim 
na energię elektryczną. Do końca lat 30. 
XX wieku, w Szwecji, Norwegii, Francji, we 
Włoszech i Szwajcarii większość produkowanej 
energii pochodziła z siłowni wodnych, które 
mają tę zaletę, że wykorzystują wodę, lecz 
jej nie zużywają; dzięki temu woda stanowi 
odnawialne źródło energii. Do połączonej 
z generatorem turbiny, czyli do turbozespołu, 
woda spadająca (lub przepływająca) jest do-
prowadzana rurociągami, w postaci szybkiego 
strumienia. Im większy spad wody tym mniejsza 
jej ilość musi przepływać przez łopatki obra-
cającego się wirnika turbiny, aby wytworzyć 
założoną moc. Obecnie na świecie wykorzystuje 
się duże objętości wody o niskim spadzie, niemal 
tak samo efektywnie, jak małe objętości przy 

dużym spadzie. Znaczący odsetek, bo 16% 
energii elektrycznej, wytworzonej na świecie, 
pochodzi z elektrowni wodnych. Prognozy 
wskazują, że do 2035 roku udział energetyki 
wodnej, w produkcji energii elektrycznej, utrzyma 
się na tym samym poziomie. Najwięcej energii 
z elektrowni wodnych pozyskują: Norwegia, 
Francja, Szwecja, Włochy, Hiszpania i Austria. 
Jeden z największych sztucznych zbiorników 
wodnych na świecie powstał przy zaporze 
i elektrowni Hoover Dam w Arizonie. Jedyna 
elektrownia, korzystająca z energii pływów 
morza, znajduje się we Francji przy ujściu rzeki 
Rance nad kanałem La Manche.

Polska
Jakkolwiek Polska ma bogatą tradycję, związaną 
z energetyką wodną jako odnawialnym źródłem 
energii, to wodne zasoby energetyczne są 
niewielkie, wynikają z małych spadków terenu 
i dużej przepuszczalności gruntów. W naszym 
kraju wykorzystuje się zaledwie 12% potencjału 
grawitacji cieków wodnych, (co stawia nas na 
jednym z ostatnich miejsc w Europie). 

 Niemal 70% polskich elektrowni wodnych 
ma ponad 50 lat. W krajowej hydroenergetyce 
dominującą rolę odgrywa dolna Wisła, dorzecze 
Odry oraz Bóbr i Dunajec. Oprócz dostarczania 
energii hydroelektrownie zbiornikowe mogą 
jednocześnie m.in. zabezpieczać przed powo-
dziami i regulować przepływ wody dla żeglugi. 

W oryginalny sposób wykorzystują wodę elek-
trownie szczytowo-pompowe, które używają jej 
jako magazynu energii, np. Żarnowiec, Solina 
i Żydowo. Elektrownie tego typu mogą być 
zatrzymywane i uruchamiane kilkanaście razy 
w ciągu doby, co jest niemożliwe do wykonania 
w elektrowniach cieplnych (przejście z ruchu 
turbinowego na pompowy i odwrotnie). Jak 
podaje Urząd Regulacji Energetyki w Polsce 
istnieje 757 instalacji wodnych do wytwarzania 
energii elektrycznej, z zainstalowaną łączną 
mocą 988 MW.

łódzkie
Największym potencjałem województwa 
łódzkiego w zakresie odnawialnych źródeł 
energii pozostają wody geotermalne oraz 
biomasa. Przez region łódzki przebiega pas 
wód geotermalnych, których wykorzystanie 
na poziomie 0,5%, może zaspokoić wszyst-
kie potrzeby energetyczne województwa. 
Najbardziej odpowiednio uwarunkowane 
obszary do tych celów występują m.in. w oko-
licach: Zduńskiej Woli, Łęczycy i Uniejowa 
(wody o temperaturze od 85 do 100°C). 
Ponadto wody termalne o nieco niższej tem-
peraturze wyodrębniono w rejonie Sieradza 
i Piotrka Trybunalskiego. Od 2001 roku na 
terenie województwa łódzkiego funkcjo-
nuje ciepłownia w Uniejowie, a także termy, 
spełniające funkcje rekreacyjno-zdrowotne. 

Ze względu na warunki, które nie sprzyjają 
generowaniu energii wodnej, a także małe 
spadki terenu i niskie wartości przepływu 
rzek, hydroelektrownie rozmieszczone są 
nierównomiernie w zlewniach trzech głów-
nych rzek województwa: Warty, Pilicy i Bzury. 

Elektrownie wodne ulokowane na rzekach 
województwa łódzkiego to obiekty o niewiel-
kiej mocy jednostkowej, które zaliczają się 
do tzw. małych elektrowni wodnych (MEW). 
Największe z nich należą do zbiorników za-
porowych: Jeziorsko na Warcie (4 MW) oraz 
Sulejów na Pilicy (3,4 MW) i wspomagają 
krajową sieć elektroenergetyczną. Pozostałe 
obiekty to ok. 40 elektrowni o mocy nie-
przekraczającej 0,3 MW, wykorzystywane 
w skali lokalnej. Łącznie wytwarzają one 
ponad 10 MW energii. 

Na Warcie, oprócz EW Jeziorsko (gmina 
Pęczniew), zlokalizowana jest także MEW 
Działoszyn (gmina Działoszyn). Jednak 
najwięcej instalacji znajduje się na jazach 
Neru m.in. w gminach: Lutomiersk, Zadzim, 
Poddębice i Wartkowice. Nie bez przyczyny 
właśnie to miejsce pozostaje atrakcyjne 
dla inwestorów hydroenergetyki. Wybór 
ten podyktowany jest m.in. dostępnością 
zabudowy hydrotechnicznej rzeki (duża 
ilość jazów sprzyjających lokalizacji), a także 
specyficznym reżimem hydrologicznym. 

Ponadto funkcję energetyczną pełnią 
także dwa duże zbiorniki zaporowe w zlewni 
Pilicy –  MEW Cieszanowice na Luciąży oraz 
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Smardzewice na Pilicy.  Elektrownie wodne 
na terenie zlewni Bzury zlokalizowane są na 
dwóch rzekach – Rawce (sześć MEW) oraz 
Mrodze (trzy MEW). Pierwsza z nich charak-
teryzuje się bardzo korzystnymi warunkami 
dla lokalizacji nowych instalacji (naturalny 
charakter rzeki, bardzo duży spadek). Jednak 
z uwagi na to, iż koryto rzeki zostało objęte 
ochroną i utworzono tam rezerwat przyro-
dy Rawka, nie ma możliwości eksploatacji 
potencjału tej rzeki. 

Celem dalszego rozwoju hydroenergetyki na 
rzekach regionu, Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Łodzi opracował listę 
miejsc do zagospodarowania, na których 
można piętrzyć wodę. W województwie 
łódzkim zlokalizowanych jest ponad 350 
budowli piętrzących, z czego większość to 
jazdy i zastawki. Ponadto WZMiUW w Łodzi 
podjął także działania realizacji MEW  m.in.: 

3

fot. 1.
Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar.

fot. 2-3.
Elektrownia Bełchatów.

na Nerze – w miejscowościach: Zygmuntów, 
Zimne-Rydzyna, Pudłów Stary oraz Jeżew, 
na Widawce – w Smugach, na Wąglance – 
w Miedznej Murowanej, na Bzurze – w Woli 
Kałkowej oraz na Drzewiczce – w Giełzowie. 

Szczególną pozycję na mapie energetycznej 
Polski, województwo łódzkie zawdzięcza także 
obecności Elektrowni Bełchatów (największej 
w Europie elektrowni na węgiel brunatny). 
Moc zainstalowana w tym regionie, na tle 
polskiej energetyki zawodowej, przekracza 
19%, a wyprodukowana energia elektryczna 
stanowi ok. 20% krajowej produkcji. 
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Żegluga
Szczególnie ważną rolę żegluga odgrywa 
w gospodarce morskiej. Urzeczywistnia ona 
społeczno-gospodarcze związki państwa 
z morzem i poprzez morza z innymi krajami. To 
samo można powiedzieć o żegludze śródlądowej, 
która licznymi kanałami łączy np. kraje Europy 
Zachodniej. Żegluga morska i śródlądowa są 
w zasadzie odrębnymi gałęziami transportu 
wodnego, różniącymi się wieloma elementami.

 Działalność żeglugowa, stanowiąc w pewnym 
stopniu odzwierciedlenie skali i dynamiki po-
czynań gospodarczych państwa oraz spełniając 
zasadnicze funkcje w handlu międzynarodowym, 
jest jednocześnie istotnym czynnikiem stymulu-
jącym i ożywiającym narodową gospodarkę.

Świat
Żegluga morska realizowana między por-
tami jest najtańszą, najbardziej efektywną 
i najmniej energochłonną gałęzią transportu, 
o – teoretycznie – nieograniczonej możliwości 
przewozu wielkich ładunków. Dzięki zasadzie 
wolności mórz na świecie, transportowa że-
gluga morska ma globalny, otwarty charakter; 
może ją podjąć każdy armator, niezależnie od 
tego gdzie zarejestrował statek. Podstawowe 
znaczenie mają międzykontynentalne szlaki 
oceaniczne, służące światowej wymianie 
towarów między głównymi rejonami wy-
dobycia surowców oraz najważniejszymi 
ośrodkami ich przetwórstwa i konsumpcji. 
W przypadku przewożenia frachtu na trasach 

międzykontynentalnych nie napotyka ona 
żadnej konkurencji. Żeglugę morską można 
podzielić na: przybrzeżną między portami 
tego samego państwa (do 20 mil), krajową 
(do 12 mil) i międzynarodową; według zasięgu 
– na małą i wielką (oceaniczną), a z punktu 
widzenia form organizacyjnych – na liniową 
(regularną) i trampową.

 W Europie żegluga pasażersko-towarowa 
jest wykonywana promami, które przewożą 
na krótkich trasach (na ogół z dużą częstotli-
wością rejsów) pasażerów, pojazdy drogowe 
i szynowe. W Azji, zwłaszcza w rejonie wielkich 
archipelagów (bez Japonii), poza promami 
używane są statki pasażersko-towarowe 
i odpowiednio przystosowane drobnicowce.

 Największe rejestry floty światowej mają 
Panama, Liberia, Bahamy i Grecja (tzw. tanie, 
wygodne bandery).

Polska
W Polsce, przed laty, ukształtowały się 
i rozwinęły dwa ośrodki żeglugowo-morskie, 
usytuowane na przeciwległych krańcach 
ponad 500-kilometrowego pasa wybrzeża. 
Jeden powstał na bazie portów w Gdańsku 
i Gdyni, leżących w rejonie ujścia Wisły, drugi 
stworzony został w Świnoujściu (największy 
port promowy) i Szczecinie, przez którego 
akweny kieruje się ku morzu Odra.

 Polskie statki handlowe należą, głównie, 
do Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, jednego 
z największych w Europie przewoźników su-
chych ładunków masowych i światowego lidera 
w transporcie płynnej siarki. Armator dysponuje 
59 statkami, o łącznej nośności 2,2 mln t.

Tę flotę tworzą przede wszystkim masowce 
(największe zabierają 80 tys. t ładunku), a także 
siarkowce oraz promy. PŻM przewozi w ciągu 
roku około 20 mln t frachtu w trampingu świa-
towym, w większości węgiel i zboże.

 Kontynuatorką tradycji Polskich Linii 
Oceanicznych jest, powstała w Szczecinie 
w 1991 roku, Euroafrica Linie Żeglugowe, 
która regularnie obsługuje z portów bał-
tyckich i zachodnioeuropejskich linie do 
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Afryki Zachodniej. 
Armator eksploatuje 12-14 statków, prze-
wożąc drobnicę, ładunki konwencjonalne 
(w tym ciężkie i ponadgabarytowe), kontenery, 
samochody ciężarowe, zestawy drogowe 
i wagony kolejowe. 

 Na koniec grudnia 2015 roku polscy 
armatorzy i operatorzy dysponowali flotą 
102 morskich statków transportowych. 
o łącznej nośności 2514 tys. t. Pod pol-
ską banderą pływało 25 jednostek, które 
w sumie miały 40 tys. t, co stanowiło zale-
dwie 1,6% nośności polskiej morskiej floty 
transportowej.

Niekorzystnie dla jednostek, eksplo-
atowanych pod naszą narodową banderą, 
przedstawiał się wiek statków. Z danych 
GUS wynika, że średnio miały one ponad 
32 lata, podczas, gdy dla jednostek eksplo-
atowanych pod obcymi, tanimi banderami 
wskaźnik ten był prawie trzykrotnie niższy 
i wynosił 11,8 lat.

 Polska flota transportowa przewiozła 
w 2015 roku 6963,2 tys. t ładunków tj. o 2,7% 
więcej niż w roku poprzednim. W strukturze 
przewozów zdecydowanie dominowała 
drobnica. 

łódzkie
Głównym ośrodkiem życia żeglarskiego jest 
Zalew Sulejowski, którego położenie i wa-
lory żeglarsko-turystyczne są niepospolite. 
Akwen ten umożliwia żeglowanie na całej 
powierzchni, gdyż wody są bezpieczne o 
piaszczystym dnie. Dostępność linii brze-
gowych umożliwia cumowanie jachtami w 
dowolnym miejscu – co na Mazurach jest 
tylko marzeniem. Tak liczne zalety umożliwiają 
nie tylko spędzenie letnich weekendów, 
ale i dłuższych urlopów. Parametry Zalewu 
Sulejowskiego osiągają ponad 16 km długości, 
oraz do 2 km szerokości co daje około 24 

km kwadratowych powierzchni. Kilka wysp, 
liczne malownicze zatoki, rozlewiska i bindugi, 
rozrzucone wśród piaszczystych, zalesionych 
brzegów, stanowią pełne uroku miejsca, 
wśród których nawet najwybredniejsi mogą 
znaleźć oazę spokoju i wypoczynku. Zalew 
Sulejowski umożliwia uprawianie sportów 
wodnych, głównie żeglarstwa, kajakarstwa 
i windsurfingu. Jedynie nie można uprawiać
sportów motorowodnych, gdyż na całym 
akwenie jest wprowadzona strefa ciszy. 
W związku z faktem, że obiekt jest celem 
weekendowych wycieczek wielu mieszkań-
ców Łodzi i Warszawy nad Zalewem powstały 
liczne ośrodki wypoczynkowe i kilka portów 
jachtowych. Na nabrzeżu od strony Tomaszowa 
Mazowieckiego, nieopodal tamy oddzielającej 

zbiornik od Pilicy, istnieje kilkusetmetrowe 
betonowe molo. W ciągu kilku następnych 
lat zostanie ono zmodernizowane w ramach 
projektu przygotowanego przez Gminę 
Tomaszów Mazowiecki i Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej. Inwestycje oszacowano 
na 7,2 mln złotych z czego 4,7 mln pozyskano 
z środków unijnych. 

fot. 1.
Kanał Elbląski – jeden z siedmiu cudów Polski.

fot. 2.
Rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle, Toruń.

fot. 3.
Statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej.

fot. 4.
Tramwaj wodny Żeglugi Bydgoskiej.

fot. 5.
Zalew Sulejowski.
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Rolnictwo
W celu wyprodukowania niezbędnej dla świata żywności, rolnictwu potrzebna jest czysta, 
słodka woda. Ingerencja tego bardzo dużego działu gospodarki w naturalne ekosystemy 
często nie jest doceniana. Wpływa ono bowiem zarówno na ilość, jak i na jakość wody, do-
stępnej do wykorzystania w innych celach. Problem zagrożeń dla wód podziemnych, pod 
wpływem hodowli i zbyt intensywnego nawożenia, znany jest od wielu lat. W niektórych 
częściach Europy zanieczyszczenia, związane ze stosowaniem pestycydów i nawozów 
w rolnictwie, stanowią istotną przyczynę niskiej jakości wody. Działalność rolnicza może 
wywołać również zmiany w krążeniu wód i przyczyniać się do ograniczenia ich eksploatacji. 

 Woda w rolnictwie służy w wielkich ilościach do hydraulicznego transportu płodów rol-
nych, do mycia warzyw, owoców i zwierząt gospodarskich, do gotowania i parowania karmy.

Świat 
Najwięcej słodkiej wody na świecie pobiera rolnictwo (69 % globalnego zużycia). W kra-
jach, położonych na południu Europy, takich jak Grecja, Włochy, Portugalia, Cypr, Hiszpania 
i południowa część Francji prawie 80% wody wykorzystywanej w rolnictwie jest przeznaczane 
na cele związane z nawadnianiem. W europejskich krajach OECD (Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju skupiająca 34 państwa świata) najwięcej wody zużywają rolnicy 
w Hiszpanii (130 razy więcej niż w Niemczech i prawie 7 razy więcej niż we Francji), co jest 
następstwem bardzo intensywnego nawadniania upraw i plantacji.

 Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodami przeprowadził analizę, która pokazała, 
że 1/5 ludności świata, czyli ponad 1,4 mld ludzi, żyje na obszarach fizycznego niedoboru 
wody, co oznacza, że nie ma mowy o prowadzeniu na tych terenach działalności rolniczej, 
związanej z produkcją żywności. W związku z tym musi ona być intensywnie wytwarzana 
gdzie indziej, kosztem istniejących tam, lokalnych zasobów wody. Intensywnie oznacza 
również z zastosowaniem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, 
zwiększających plony. 

Polska
Jednym z negatywnych skutków obserwowanych zmian klimatu, a ściślej mówiąc ocie-
plenia, są okresowo występujące na terenie kraju niedobory wody. W Polsce najszybciej 
i najdotkliwiej jej niedostatek odczuwa rolnictwo, ponieważ jest ono bezpośrednio zależ-
ne od pogody. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w polskim rolnictwie straty 
w plonach z powodu suszy. Część uczonych uważa, że wraz ze zmianami klimatu deficyt 
wody, zwłaszcza na Kujawach, w Wielkopolsce i na Mazowszu, pojawiać się będzie coraz 
częściej. Są to długoterminowe prognozy o bardzo wysokim stopniu wiarygodności.

 Jak dotychczas, mimo niskich średnich zasobów wodnych, wynoszących w Polsce około 
1600 m3 na mieszkańca rocznie oraz niskiego współczynnika retencjonowania (około 6%), 
stan zaopatrzenia w wodę rolnictwa jest wystarczający, lecz tylko w średnich warunkach 
przepływów. Wynika to z faktu, że polskie rolnictwo pobiera bardzo mało wody do nawod-
nień. Ilość ta nie przekracza 10% całkowitego poboru, podczas gdy w wielu krajach Europy 
jest ona bardzo wysoka i wynosi nawet ponad 50%.

 Podstawowym źródłem zaopatrzenia upraw rolniczych w naszym kraju są niestabilne 
opady atmosferyczne. W związku z tym, w latach suchych występuje znaczny deficyt wody 
i w ślad za nim pojawia się potrzeba sztucznego nawadniania, w celu uzyskania w miarę 
wysokich plonów. W przypadku niskich przepływów wody sytuacja bywa krytyczna, a jej 
następstwem są susze, obejmujące duże połacie kraju. Rodzi to klęski w rolnictwie i ma 
negatywny wpływ na rynek towarów żywnościowych. 

 Formą adaptacji do coraz częściej pojawiających się problemów z niedoborem wody jest jej 
magazynowanie w środowisku. Ważne jest zatem utrzymanie istniejących śródpolnych zbiorników 
wodnych, jak również tworzenie nowych. Sprawnie działająca sieć melioracyjna pozwoli także 
na gromadzenie wody, a także umożliwi odpływ jej nadmiaru po okresie intensywnych opadów.

łódzkie
Rolnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce 
województwa łódzkiego. O jej dużym zna-
czeniu świadczy m.in. wysoki udział użytków 
rolnych (UR) w całkowitej powierzchni regionu. 
W 2017 roku UR w województwie łódzkim 
stanowiły blisko 71% jego powierzchni. Region 
ten, mimo dość wysokiego wskaźnika UR, 
charakteryzuje się gorszymi niż przeciętnie 
w Polsce, warunkami przyrodniczymi dla 
produkcji rolniczej (3. miejsce od końca w skali 
kraju, przed woj. mazowieckim i podlaskim).  
Większość gleb wykorzystywanych na tym 
terenie charakteryzuje się niską i średnią 
jakością ziem. Występują tu głównie gleby 
brunatne, bielicowe i pseudobielicowe, zali-
czane do IV oraz V klasy bonitacyjnej. 

Najlepsze warunki dla produkcji roślinnej 
występują w północnej części województwa 
– powiecie kutnowskim, łęczyckim i w pół-
nocno-zachodniej części powiatu łowickiego. 
Ponadto produkcji rolniczej sprzyjają tereny 

powiatów: piotrkowskiego, sieradzkiego, 
wieluńskiego, skierniewickiego, rawskiego 
oraz łódzkiego wschodniego. Mniej dogod-
ne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa 
charakteryzują powiaty położone w części 
południowej i południowo-wschodniej. 

Mimo mniej sprzyjających warunków 
środowiska naturalnego, województwo 
łódzkie zajmuje ważną pozycję, w krajowej 
produkcji roślinnej, jako czołowy producent 
ziemniaków w Polsce. Ich uprawa skupia się 
głównie w zachodniej i południowej części 
województwa. Ponadto odgrywa niebagatelną 
rolę w polskiej produkcji: pszenżyta, ziaren 
słonecznika, owsa oraz kukurydzy. Region 
ten jest także czołowym potentatem upra-
wy chrzanu w Polsce. Gminy: Kiełczygłów, 
Siemkowice, Osjaków i Rusiec dostarczają 
ok. 70% krajowej produkcji tej przyprawy.

Województwo łódzkie jest także liczącym 
się w kraju hodowcą trzody chlewnej, bydła 
oraz drobiu. Natomiast mniejszą rolę odgrywa 

w hodowli pozostałych zwierząt gospodar-
skich, m.in. owiec, kóz, koni czy indyków.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia 
w wodę dla celów rolniczych są wody z ujęć 
powierzchniowych.  W województwie łódz-
kim ich zasoby są stosunkowo niewielkie ze 
względu na położenie regionu na granicy 
wododziału dwóch rzek – Wisły oraz Odry. 
Możliwości pokrycia występujących potrzeb 
nie uzupełniają także opady atmosferycz-
ne, gdyż z uwagi na wybitnie przejściowy 
klimat województwa są dość niskie i ogra-
niczone (średnia wartość opadów wynosi 
ok. 550 mm). Największym deficytem wód 
z ujęć powierzchniowych charakteryzuje 
się północna część województwa, w tym 
powiaty: łęczycki, kutnowski, łowicki, zgier-
ski, skierniewicki, m. Łódź. m. Skierniewice 
i inne. Pobór i zużycie wody  w województwie 
łódzkim na potrzeby nawodnień w rolnictwie 
i leśnictwie wynosi ok. 52 hm3 (blisko 18% 
ogólnej ilości pobranej wody). 
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Sport i turystyka
Sport i turystyka na wodzie oraz nad 
wodą mają rzesze zwolenników. W wielu, 
zwłaszcza nadmorskich, krajach wpływy 
z turystyki stanowią znaczną część PKB, 
a nawet są podstawowym źródłem docho-
dów, jak np. dla Bahamów, Bermudów czy 
państw karaibskich. 

 Turystyka uzdrowiskowa, związana z eks-
ploatacją wód mineralnych w licznych kuror-
tach, cieszy się niesłabnącym powodzeniem, 
a dobrodziejstwa leczniczych kąpieli znane 
są od dawna.

Świat
Wyodrębnioną formą turystyki jest pa-
sażerska żegluga wycieczkowa, połączo-
na ze świadczeniem usług rekreacyjnych 
i hotelarsko-gastronomicznych. Pasażerowie, 
niekiedy w liczbie kilku tysięcy (!), podróżują 
gigantycznymi wycieczkowcami, które są de 
facto wielkimi centrami rozrywki, odbywając 
wielodniowe rejsy. Często akweny i trasy 
zmieniają się, w zależności od pór roku. Pływają 

w zasadzie wszędzie. Podobnie działa przybrzeżna 
żegluga wycieczkowa, proponująca krótkie rejsy, 
najczęściej tylko za dnia. Klasyką turystki wodnej 
są rejsy wycieczkowcami na Nilu i Missisipi. 

 W Ameryce Północnej, w krajach zachod-
nioeuropejskich i niektórych afrykańskich 
infrastruktura turystyczna, w postaci hoteli, 
restauracji, lokalnej kuchni i pamiątkarskiego 
rzemiosła, rozwija się wokół malowniczych 
wodospadów. Niagara, Salto Angel, wodospa-
dy Wiktorii, Iguazú – to niektóre z najliczniej 
odwiedzanych. 

 Ostatnimi laty, dzięki łatwiejszej dostępności 
do specjalistycznego sprzętu, sporą popu-
larność zyskało nurkowanie. W ten sposób 
zgłębiane są zarówno wody śródlądowe, jak 
i krystalicznie czyste Morze Czerwone czy, 
ciesząca się sławą nie lada atrakcji, Wielka 
Rafa Koralowa u wybrzeży Australii.

Polska
 Walory naturalne Polski, m.in. morze, jeziora, 
malownicze rzeki stanowią cel wyjazdów dla 
tych, którzy lubią aktywnie lub pasywnie 

spędzać czas nad wodą. Od Świnoujścia po 
Nową Karczmę oba sposoby uprawiania sportów 
wodnych i wodniackiej turystyki nad Bałtykiem 
są uprawnione. Lubuskie, Wielkopolskie, 
Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie 
– oto regiony obfitujące w jeziora z licznymi 
wczasowiskami, usytuowanymi wokół nich.

 Szlaki dla turystyki wodnej w Polsce liczą 
około 11 tys. km, z których 14% stanowią szlaki 
o wyjątkowym znaczeniu. Niemal 1/3 z nich 
dostępna jest dla wszystkich rodzajów łodzi 
i statków. Śródlądowe szlaki żeglugi pasażerskiej 
wytyczone są na: Wiśle, Odrze, Warcie oraz 
kanałach Augustowskim, Elbląskim i w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich. Z kolei turystyka 
wędkarska koncentruje się, w większości, 
w rejonie Drawska, Charzyków, Wdzydz, Iławy 
i Brodnicy, Wigier oraz Żmigrodu i Milicza. 

 Niezliczone formy aktywności sporto-
wo-rekreacyjnej, takie jak: żeglarstwo na 
jeziorach, spływy kajakowe lub canoe na 
spokojnych i tych nieco bardziej wartkich 
rzekach, windsurfing i kitesurfing na otwar-
tych wodach Bałtyku i jego zatokach, a narty 
wodne wszędzie tam, gdzie mogą poruszać 
się motorówki – stanowią szeroki wachlarz 
propozycji dla wodniaków. Jego segmentami 
są m.in.: szlak kajakowy Biebrzą, Kajakowy 
Szlak Parsęty, spływ przełomem Dunajca, 
Wielka Pętla Wielkopolski i wiele innych. 
Popularyzacji tej formy turystyki sprzyjają, 
coraz liczniej pojawiające się, stanice z polem 
biwakowym i tzw. zapleczem sanitarnym. 

 Przyjemności te dostępne są głównie 
latem. Przez większą część roku zwolennicy 
rekreacji wodnej mogą korzystać z licznych 
krytych basenów – małych i dużych, a także 
z aquaparków z ich atrakcjami w postaci np. 
wymyślnych zjeżdżalni.
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łódzkie
Nie od dziś wiadomo, iż sieć hydrograficzna 
istotnie wpływa na atrakcyjność turystyczną 
każdego obszaru. Jej duże zagęszczenie 
i  zróżnicowanie stwarza ogromne możli-
wości dla rozwoju różnych form turystyki 
– aktywnej bądź wypoczynkowej.  

Województwo łódzkie jest regionem 
bardzo ubogim w wody powierzchnio-
we (płynące i stojące) z uwagi na jego 
wododziałowe położenie. Mimo nie do 
końca dogodnych uwarunkowań natu-
ralnych regionu, charakter głównych rzek 
województwa daje możliwość uprawiania 
turystyki wodnej. Dogodne warunki dla 
miłośników kajakarstwa zapewniają m.in.: 
Warta, Pilica i Widawka. Ponadto regularne 
spływy kajakowe odbywają się na rzece 
Rawce, na odcinku Łochów-Potoki. Do 
celów rekreacji kajakowej wykorzystywana 
jest także Prosna i Grabia. 

Amatorom sportów wodnych sprzyja-
ją także wody zbiorników retencyjnych 
m.in. Zalewu Sulejowskiego na Pilicy oraz 
Zalewu Jeziorsko na Warcie. Uprawia się 
tam m.in. windsurfing, kitesurfing czy 
sporty motorowodne (na motorówkach oraz 
skuterach wodnych). Ponadto na plażach 
nad Jeziorskiem w sezonie dostępne są 
wypożyczalnie sprzętu wodnego (żaglówki, 
łodzie, kajaki, rowery i motorowery wodne). 

Malownicze okolice województwa przy-
ciągają rzesze turystów i miejscowych 
miłośników natury. Oprócz wspomnianych 
powyżej miejsc najwięcej odpoczywają-
cych osób można spotkać m.in. w rejonie 
Puszczy Milickiej, rezerwatu „Niebieskie 
Źródła” (Tomaszów Mazowiecki), a także 
ośrodkach wypoczynkowych m.in. w: Spale, 

Sulejowie i Inowłodzu.  Widoki zapierające 
dech w piersiach można podziwiać także 
nad prawobrzeżnymi dopływami Bzury oraz 
nad, płynącą przez Puszczę Bolimowską, 
rzeką wojaży kajakarskich – Rawką. 

Ponadto na obszarze województwa łódz-
kiego istnieją tereny objęte ścisłą ochroną. 
W ich skład wchodzi ok. 65 rezerwatów 
oraz parki krajobrazowe, m.in.: Załęczański, 
Przedborski, Międzyrzecza Warty i Widawki, 
Spalski, Sulejowski oraz, najmłodszy z nich, 
wydzielony dopiero w  1996 roku, Park 
Wzniesień Łódzkich. 

Oprócz szlaków wodnych na atrakcyjność 
terenu wpływa także obecność innych szlaków 
turystycznych, w tym: Szlak Okolic Łodzi czy 
Szlak Pamięci Hitlerowskiego Ludobójstwa 
zwany Szlakiem Martyrologii (nawiązujący do 
ważnych wydarzeń historycznych). Ponadto 
w województwie łódzkim przybywa ścieżek 
rowerowych, a ich największe zagęszczenie 
występuje w zachodniej i północnej części 
województwa. 

Bazę sportowo-rekreacyjną wojewódz-
twa w zakresie wodnym tworzą także 
kryte pływalnie (w tym Aquaparki w: Łodzi, 
Kutnie, Rawie Mazowieckiej i Zgierzu), 
odkryte baseny (dwie zasilane wodami 
termalnymi w Poddębicach i Uniejowie) 
oraz porty jachtowe, zlokalizowane wokół 
Zalewu Sulejowskiego oraz przy Zbiorniku 
Jeziorsko, a także kąpieliska pełniące funkcje 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Województwo łódzkie ma także swój 
udział, w modnej ostatnimi czasy, turystyce 
zdrowotnej. W północnej części regionu 
występują wody mineralno-geotermalne 
o stwierdzonych, sprzyjających warunkach 
eksploatacji w odwiertach w Uniejowie 
(uzdrowisko termalne) i Poddębicach (Pijalnia 
Wód Termalnych powstała w 2014 r.). Ponadto 
podstawę do rozwoju funkcji uzdrowiskowej 
mogą stanowić udokumentowane wody 
lecznicze i termalne w rejonie Skierniewic 
i Makowa, a także  sprzyjający klimat w re-
jonie Rogóźna (gminy Zgierz i Ozorków). 

fot.
Województwo łódzkie 

daje możliwość różnych form wypoczynku.
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Gospodarka komunalna
Celem gospodarki komunalnej jest zaspoka-
janie bytowych potrzeb mieszkańców miast, 
w tym m.in. zaopatrzenia w wodę. Niektóre 
elementy tej gospodarki występują również 
w bardzo licznych osiedlach wiejskich.

Świat
Na całym świecie obserwowany jest in-
tensywny rozwój aglomeracji miejskich. 
W skali globalnej, liczba ludności w miastach 
przekroczyła w 2012 roku liczbę ludności 
zamieszkującą na wsi. Miejskie aglomeracje 
stają się bardzo skomplikowanymi systemami, 
w których musi być zapewniona zarówno 
odpowiednia ilość wody dla mieszkańców 
i zakładów przemysłowych, jak i odprowa-
dzenie i oczyszczenie ścieków. W debacie 
o zrównoważonym rozwoju miast konieczna 
jest znajomość przyszłościowych technologii, 
które mogą całkowicie odmienić obecne 
sposoby zarządzania wodą, odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków. 

 Obecnie 17% poboru wody na świecie 
przeznaczane jest na cele gospodarki komu-
nalnej. Szacunki mówią, że gospodarstwa 
domowe zużywają z tego około 8%. Najwięcej, 
z przeznaczeniem na zaopatrzenie ludności 
w państwach OECD, konsumują Niemcy 
(2 razy więcej niż np. Polska). 

 Woda i energia są dziedzinami wzajemnie 
od siebie zależnymi. Dlatego warto zwrócić 
uwagę na bardzo istotny fakt, że obecnie 
około 8% wyprodukowanej energii elek-
trycznej zużywane jest na pobieranie wody, 
jej transport rurociągami, oczyszczanie 
i uzdatnienie, dostarczanie do odbiorców 
komunalnych oraz odprowadzanie ścieków. 

Ten poważny wydatek energii związany jest 
z tym, że dominuje przesyłanie wody ruro-
ciągami pod ciśnieniem. Ta metoda wypiera 
przepływ grawitacyjny kanałami otwartymi 
(uwarunkowany konfiguracją terenu), narażony 
na większe straty wody wskutek parowania. 

Polska
W naszym kraju również znacznie więcej ludzi 
mieszka w miastach niż na wsi. Z tym wiąże się 
problem dostarczania odpowiedniej ilości wody, 
na potrzeby indywidualnych konsumentów, 
do dużych aglomeracji miejskich, a jeszcze 
trudniejsze jest odprowadzanie ścieków i ich 
oczyszczanie z zanieczyszczeń mechanicznych, 
chemicznych i biologicznych. Rosnąca liczba 
ludności miejskiej, a także coraz bardziej rozbu-
dowane sieci kanalizacyjne, obejmujące również 
obszary wiejskie, generują duże koszty i trudności 
z należytym ich utrzymaniem.

 Szacunki mówią, że na cele gospodarki 
komunalnej zużywane jest w Polsce 13% 
pobieranej wody. Minimalna dzienna ilość 
wody, potrzebna dla przeżycia człowieka, 
szacowana jest na 2-3 l. Ocenia się, że dla 
zaspokojenia dziennych potrzeb komu-
nalnych potrzeba minimum około 20-40 l 
na mieszkańca. W Polsce średnie dzienne 
zużycie wody na cele komunalne, w prze-
liczeniu na głowę, wynosi około 150 l. 

 Zanieczyszczona woda, pochodząca 
z obszarów miejskich i zakładów przemysło-
wych, nazywana bywa wodą czarną. Woda 
odzyskana ze ścieków (po ich oczyszczeniu), 
stanowi dziś istotne źródło zaopatrzenia. 
W zależności od stopnia oczyszczenia może 
być wykorzystana do różnych celów, np. 
w przemyśle lub do nawodnień. Po odpo-
wiednim, skutecznym oczyszczeniu można ją 
odprowadzać do rzek, skąd została pobrana.

łódzkie
Na terenie województwa łódzkiego woda 
dostarczana mieszkańcom poprzez systemy 
sieci wodociągowej pochodzi ze źródeł do-
brych jakościowo wód głębinowych. Woda dla 
mieszkańców Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego 
oraz gmin Rokociny i Andrespol czerpana 
jest także z ujęcia wód powierzchniowych 
z rzeki Pilicy, znajdującego się w granicach  
Tomaszowa Mazowieckiego. 

Systemy wodociągowe są sukcesywnie 
rozbudowywane i modernizowane, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich, dzięki czemu ponad 
90% ludności wiejskiej jest obsługiwana przez 
sieć wodociągową. Długość sieci wodocią-
gowej w województwie łódzkim wynosi ok. 
24 tys. km, zaś kanalizacyjna – ok. 7 tys. km. 

Nad kontrolą jakości wody czuwają akre-
dytowane laboratoria. Woda przeznaczona do 
spożycia dla mieszkańców powinna spełniać 
określone wymagania jakościowe w zakresie 
bakteriologicznym oraz fizykochemicznym. 

Zużycie wody w województwie łódzkim 
kształtowało się na poziomie 266,6 hm3, z czego 
111,5 hm3 wykorzystano na cele komunalne. 
Struktura poboru i zużycia wody w poszczegól-
nych powiatach była zróżnicowana, co wynikało 
ze stopnia ich zurbanizowania i uprzemysłowienia. 
Największym poborem wody charakteryzował 
się powiat bełchatowski, z uwagi na zlokali-
zowaną tam Elektrownię Bełchatów. Ponadto 
duże ilości pobrano także w powiatach: łowic-
kim, piotrkowskim, tomaszowskim, radomsz-
czańskim i Łodzi. Na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia pobór wody w województwie 
waha się w poszczególnych latach w granicach 
290-330 hm3. Jego wielkość jest znacznie uza-
leżniona od warunków klimatycznych. Ponadto 
w województwie łódzkim za cel postawiono 
sobie m.in. : dążenie do ograniczenia poboru 
poprzez racjonalizację zużycia wody w sektorze 

produkcyjnym, likwidację nadmiernie wo-
dochłonnych technologii, zmniejszenie strat 
w sieciach wodociągowych, a także ograni-
czenie jej marnotrawstwa przez odbiorców. 

W 2017 roku (wg GUS) kanalizacją miejską 
odprowadzono do wód powierzchniowych 
i  do ziemi z terenów województwa łódzkiego 
ok. 141 hm3 ścieków oczyszczonych, z czego 
blisko 94 hm3 stanowiły oczyszczone ścieki 
komunalne i przemysłowe. W województwie 
łódzkim funkcjonuje ok. 180 mechaniczno-
-biologicznych komunalnych oczyszczalni 
ścieków, z czego blisko 50% stanowią mniej-
sze obiekty o przepustowości do 200 m3/d. 
Największą działającą w regionie oczyszczalnią 
jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej – GOŚ, o przepustowości 
215,3 tys. m3/d. Oczyszcza ona ścieki m.in. z: 
Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego oraz 
gminy Ksawerów. Ponadto wszystkie miasta 
regionu, dzięki sukcesywnie rozbudowywanej 
sieci kanalizacyjnej, odprowadzają ścieki do me-
chaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. 

W ostatnich latach na rozwój systemów 
kanalizacyjnych istotny wpływ miała reali-
zacja zamierzeń inwestycyjnych zapisanych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK). W województwie łódzkim 
wyznaczono 66 aglomeracji, w tym 25 o wiel-
kości powyżej 10 000 RML, z których tylko dwie 
(Pajęczno i Łask) nie posiadały technologii 
podwyższonego usuwania biogenów. Realizacja 
przedsięwzięcia planowana jest do końca 
2020 roku. Ponadto do 2004 roku ok. 30 gmin 
województwa zostało wyposażonych w sieć 
kanalizacyjną, m.in. dzięki dofinansowaniu KPOŚK 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Systemy zaopatrzenia w wodę są równie 
stare, jak historia cywilizacji. Doprowadzenie 

wody do osiedli ludzkich nie było zadaniem 
łatwym. Jedną z najstarszych form jej pozy-
skania była eksploracja grot, wraz z sąsiadu-
jącymi źródłami, które zabezpieczano przed 
zanieczyszczeniem. Z czasem źródła na tere-
nach niżej położonych zaczęto obudowywać 
w sposób przypominający studnie. 

 W suchym środowisku Bliskiego Wschodu 
woda zawsze pozostawała w centrum uwagi, 
nic więc dziwnego, że bardzo dobrze były 
tam rozwinięte techniki jej pozyskiwania 
i transportowania. Jeden z pierwszych syste-
mów irygacyjnych miało Jerycho, w którym 
odkryto zbiorniki na wodę, pochodzące 
z około 6 tys. lat p.n.e.

Bardzo sprawne były istniejące około 
3 tys. lat później instalacje wodociągowe 
w miastach doliny Indusu – Mohendżo-Daro 

i Harappa (Pakistan). Badania archeologów 
wskazują, że mogły być porównywalne 
z podobnymi urządzeniami w antycznym 
Rzymie. Egipcjanie mieli wyspecjalizowanych 
urzędników, zajmujących się nawadnianiem, 
już około roku 2800 p.n.e. Mieszkańcy Lagash 
(pd.- wsch. Irak) wykopali, jeszcze przed ro-
kiem 2500 p.n.e., jeden z pierwszych kanałów 
Al-Gharrif, odchodzący od Tygrysu. 

Mezopotamskie kanały i groble, zbudowane 
około 2000 roku p.n.e. i później, wymagały 
dużo pracy i pomysłowości. Na terenie Azji 
Mniejszej, około 1900 roku p.n.e., wodę 
z pobliskich źródeł doprowadzano za pomocą 
akweduktów do zbiorników, znajdujących 
się w obrębie warowni lub miast. Wodociągi 
zasilane akweduktem, powszechne aż do cza-
sów nowożytnych, ograniczały się zazwyczaj 
do doprowadzania wody do publicznych 
zdrojów i łaźni. 

Bardzo dobrze poznane początki rozwinię-
tego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 
datują się od II tysiąclecia p.n.e. na Krecie 
i są związane z kulturą minojską. Źródlana 
woda doprowadzana była terakotowymi 
i kamiennymi rurami, które starannie łączono 
i układano na utwardzonym podłożu albo na 
miękkiej, dostosowanej do ich kształtu skale, 
np. wapiennej. W tych okolicach, w których 
wydajność źródeł była niewystarczająca, dla 
mieszkańców Knossos powstawały zbiorniki 
gromadzące wodę deszczową. Badania arche-
ologiczne w Tylissos pokazały, że Kreteńczycy 
posiedli umiejętność oczyszczania wody. 
Tamtejsze rury wodociągowe połączono 
z basenem filtrującym, który zatrzymywał 
nieczystości stałe. Stamtąd przefiltrowana 
woda płynęła kamienną rurą do specjalnego 
zbiornika. Ponad wszelką wątpliwość minojska 
inżynieria wodna stała na wysokim poziomie. 

fot. 1.
Kanalizacje w starożytnej Grecji.

fot. 2.
Naczynie do czerpania wody, ok. 3700 lat p.n.e.

fot. 3.
Starożytny wodociąg.

 

Zdawać by się mogło, że woda potrzebna do życia była 
zawsze dostępnym darem natury. Tak niestety nie było. 
Udostępnianie wody i zaopatrywanie w nią
mieszkańców terenów, które jej nie miały, to owoc 
wysiłku ludzkiego umysłu i pracy ludzkich rąk. Zabytki 
archeologiczne i źródła pisane nie wskazują 
precyzyjnie ani czasu, ani sposobów dostarczania 
wody tym, którzy jej w pobliżu nie mieli. Już greccy 
filozofowie stwierdzili, że musiało to nastąpić 
w bardzo dawnych czasach. 

Z dziejów 
wodociągów
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W 960 roku p.n.e. asyryjski król Sennacheryb 
zbudował kamienną tamę na rzece Atrusz i długi 
na 60 km kanał do stolicy państwa – Niniwy 
(w pn. Iraku na przedmieściach Mosulu). 300 lat 
później miasto miało już akwedukt, przedmiot 
żywej troski monarchów. Zbudowane w VI wieku 
p.n.e., przez króla Babilonu Nabuchodonozora 
(605-562 rok p.n.e.), wiszące ogrody, nawad-
niane były za pomocą urządzeń w kształcie 
śruby, które tłoczyły wodę z Eufratu. Machiny te 
mogły być pierwowzorem śruby Archimedesa, 
starszym od niej o ponad siedem stuleci. 
Korzystano również z deszczówki, gromadzonej 
w zbiornikach, rozpowszechnionych wszędzie 
tam, gdzie woda była na wagę złota. Badania 
archeologów ujawniły istnienie wodociągów 
w VI wieku p.n.e. na wyspie Samos (tunel) oraz 
w Atenach. 

Postępem w budowie studzien było ich 
pogłębianie, niektóre miały ponad 30 m 

głębokości. Studnie były ocembrowane 
drewnem, a później obudowane murem 
z kamiennych ciosów. Woda czerpana była 
z nich ręcznie, przy pomocy naczynia umoco-
wanego na sznurze, później pojawił się żuraw 
i kołowrót. Pomysły starożytnych przetrwały 
w niezmienionej formie do naszych czasów. 

W II wieku p.n.e. powstały, dzięki użyciu 
syfonu, pierwsze wodociągi ciśnieniowe 
w Smyrnie (obecnie Izmir) i w Pergamonie. 
Przypuszczalnie w tych wodociągach zasto-
sowano rury z brązu w kamiennej obudowie. 
Ciśnienie w nich dochodziło nawet do 20 atmos-
fer. Są to jedyne znane przykłady wodociągów 
ciśnieniowych, istniejących przed czasami no-
wożytnymi. Zaniechano ich budowy, zapewne, 
z uwagi na kłopotliwą konserwację oraz – jak 
się wydaje – konieczność stałego strzeżenia 
przed kradzieżą rur, wykonanych z cennego 
metalu. Grekom również były znane wodociągi, 

prowadzące wodę kanałami i podziemnymi 
przewodami. Nie mniej wielkie osiągnięcie w tej 
dziedzinie, w postaci rzymskich akweduktów, na 
Półwyspie Apenińskim, miało dopiero nastąpić 
w postaci rzymskich akweduktów. Najstarszy 
z nich, długi na 16,5 km powstał z końcem 
IV wieku p.n.e. W glinianych rurach woda spły-
wała ze wzgórza w doliny, coraz niżej i niżej. 
Ta metoda sprowadzania wody, na zasadzie 
stałego, powolnego spadku, utrzymała się aż 
po kres Rzymu. Czasem trzeba było pokonać 
po drodze leżącą pomiędzy wzgórzami dolinę. 
Wówczas budowano arkady, które podtrzymy-
wały rurę z wodą na odpowiedniej wysokości. 
Nie ma chyba lepszego od nich przykładu na 
połączenie pięknego z pożytecznym. Na trasie 
akweduktów powstawały również wielkie ba-
seny, gromadzące wodę, dzięki którym można 
było regulować jej przepływ w ciągu roku, 
a zwłaszcza latem. 

W istocie mosty akweduktów były tylko 
fragmentem wielkiego przedsięwzięcia 
inżynierskiego, systemu złożonego również 
z konstrukcji podziemnych, rurociągów, zbior-
ników ujmujących i klarujących wodę, otworów 
włazowych, umożliwiających oczyszczanie 
i naprawy, a także z tuneli, syfonów i kaskad. 
W okresie rozkwitu cesarstwa rzymskiego 
(I-IV wiek n.e.) stolicę Imperium Romanum 
zasilało 14 akweduktów. 

W Wiecznym Mieście zaopatrzenie w wodę 
na głowę ludności było kilkakrotnie wyższe 
niż w większości dzisiejszych miast. Należy 
wszakże pamiętać, że wodociągi rzymskie 
działały na zasadzie stałego przepływu wody, 
w następstwie czego znaczna, niewykorzystana 
jej część odpływała do systemu kanalizacyj-
nego. Woda transportowana akweduktami 
doprowadzana była do specjalnych zbiorni-
ków, w których pozostawała przez pewien 
czas, aby zanieczyszczenia osiadły na dnie. 
Następnie odprowadzano ją rurami do wież 
rozdzielczych, spełniających w większości 
funkcje wieży ciśnień, a stamtąd do mniej-
szych zbiorników, skąd rurami kierowano ją 
do putni, łaźni, zakładów rzemieślniczych, 
na dolne kondygnacje niektórych domów, 
a także do fontann. W użyciu były głównie rury 
ołowiane, choć już Witruwiusz (I wiek p.n.e.) 
zwracał uwagę na fakt, że – ze względów zdro-
wotnych – ich stosowanie jest niewskazane.

Niemal tyle samo wody, ile do Rzymu do-
prowadzono, trzeba było zeń odprowadzić. 
System kanalizacyjny w Wiecznym Mieście 
zaczęli budować Etruskowie, już w VI wieku 
p.n.e. Był to kanał kamienny, odwadniający 

Forum Romanum, który po dwustu latach 
został poszerzony i częściowo zasklepiony. 
A to oznacza, że budowane były wówczas kanały 
zarówno otwarte, jak i zamknięte (podziem-
ne). Później kanał wielokrotnie powiększano 
i ulepszano. Solidnie wykonany, największy 
z nich, mający około 4,5 m średnicy – Cloaca 
Maxima – był kolektorem centralnym, do 
którego siecią kanałów spływały nieczystości 
z całego miasta, odprowadzane następnie 
do Tybru. Istnieje we fragmentach do dziś, to 
znaczy ponad 2500 lat ! 

Persowie przejęli, istniejące od wieków 
w Mezopotamii, sposoby konstrukcji tam, 
kanałów i podziemnych urządzeń wodocią-
gowych. Po zdobyciu Bliskiego Wschodu, 
w VII wieku n.e. muzułmanie zaadaptowali 
odziedziczone technologie i znacząco roz-
winęli zastosowanie technik hydraulicznych 
i mechanicznych. Niedaleko Basry, założonej 
w VII wieku n.e., wznieśli sieć tam i zasilanych 
dzięki nim kanałów. Istniejąca do dziś zapora, 
zbudowana w 960 roku n.e. na rzece Kor w Iranie 
(w pobliżu Persepolis), zaopatrywała w wodę 
300 wsi za pomocą kilkunastu kół wodnych.

Niewątpliwie zarządzanie wodą pozostawało 
wówczas najważniejszą dziedziną życia (tak 
jest również dzisiaj). Mahomet powiedział, 
podobno, że dostarczanie ludziom wody jest 
przejawem największej cnoty.

Wyniki badań archeologicznych wskazują, 
że źródłem wody w prahistorii na terenach 
dzisiejszej Polski, oprócz naturalnych zbior-
ników, były studnie. Najstarsze pochodzą 
z pierwszych tysiącleci p.n.e. (neolit). Skupiska 
takich bezcembrowinowych studni odkryto 

m.in. w Ludwinowie na Kujawach. Większa 
liczba studni znana jest z przełomu epo-
ki brązu i żelaza. Jedną z takich studzien, 
z VII wieku p.n.e., odsłonięto w Milejowicach 
na Dolnym Śląsku. Kolejną znaleziono na 
terenie osady kultury łużyckiej w Wicinie. 
Wykonano ją z pionowo wbitych w ziemię 
dranic, w obudowie z belek. Większa liczba 
badanych wykopaliskowo studni pochodzi 
z pierwszych stuleci naszej ery, czyli z okresu 
wpływów rzymskich. Ze względu na wysoki 
poziom wód gruntowych, głębokość studzien 
nie przekraczała na ogół kilku metrów. Partie 
górne obudowywano drewnianą lub kamien-
no-drewnianą cembrowiną. Czasem studnia 
wykuwana mogła być w utworach wapiennych, 
rzadko cembrowinę stanowił wydrążony pień 
drzewa. Zachowały się ślady wskazujące, że 
wodę ze studzien dobywano za pomocą – 
znanego już starożytnym Grekom – żurawia. 

fot. 1-3.
Pierwsze łaźnie w Europie
pojawiły się w starożytnej Grecji.

1

2

3



  Z dziejów wodociągów Z dziejów wodociągów40 41s e k r e t y  w o d y s e k r e t y  w o d y

w o j e w ó d z t w o  ł ó d z k i e

Wieki średnie 
 Dostarczaniem wody, tak niesłychanie 
cennej w krajach islamu (Bliski i Środkowy 
Wschód, Egipt), zajmowały się w miastach, 
w wiekach X-XIII, wyspecjalizowane instytucje 
w rodzaju miejskiego zarządu gospodarki 
wodnej, które rozprowadzały ją w różny spo-
sób, ale zawsze bardzo celowy. Na przykład 
w Iranie, podziemne wodociągi, nazywane 
kiriz, były budowane z cegieł i miały długość 
do 100 km. Na całej trasie co 300 m znajdowały 
się szyby wentylacyjne, które umożliwiały 
jednocześnie oczyszczanie przewodów. Tuż 
przed miastem, duże rury z wypalonej gliny, 
wpuszczane jedne w drugie, wyprowadzały 
stopniowo wodę na powierzchnię ziemi. 
W miastach, na publicznych placach mieściły 
się pojemne zbiorniki. Znajdowały się one 
również w domach, zaopatrywane przez 
podziemny wodociąg.

W Europie proces budowy wodociągów 
i kanałów ściekowych w pierwszej kolejności 
(XI wiek) objął klasztory, następnie pojawiły się 
one w zamkach, a od XII-XIII wieku w miastach. 
Aż do okresu odrodzenia wodociągi miejskie 
zaopatrywane były w wodę przez akwedukty. 
W miejscowościach lokowanych w średniowie-
czu na terenie Polski pojawiały się w sposób 
planowy studnie, usytuowane przeważnie 
w tylnej części działek budowlanych. Istniały 
także studnie publiczne, budowane zazwy-
czaj w rynku lub przy ważniejszych placach 
i ulicach, żeby mieszczanie – bez względu na 
status społeczny – mieli zapewniony dostęp 
do wody. Zasilanie wodą miejskich posesji 
powodowało konieczność odprowadzania 
ścieków. Budowano w tym celu np. rynsztoki 
biegnące środkiem ulicy. 

W Polsce pierwsze wodociągi powstały 
w XIII wieku w Poznaniu (1282 rok) i Krakowie 
(1288 rok). W XIV wieku Toruń miał rozbudo-
wany system wodociągowy, zaopatrujący 
mieszkańców dzisiejszego Starego Miasta 
w czystą wodę. Doprowadzano ją drewnia-
nymi, dębowymi rurami, spajanymi ołowiem, 
do putni, czyli basenów znajdujących się 
w rynku, na narożnikach ulic, w podwórzach 
patrycjuszy. Ostatni tego typu basen skaso-
wano około 1930 roku. Każda z putni miała 
nazwę, a z jednej z nich z upodobaniem brano 
wodę do kiszenia ogórków. Rury kładziono 
przeważnie na głębokości 1,5-1,8 m poniżej 

poziomu przemarzania gleby. W razie płytkiego 
posadowienia rurociągu, przebiegającego 
przez sady i ogrody, jak miało to miejsce 
w przypadku fragmentu sieci w Warszawie, 
rury na okres zimowy przykrywano gnojem, 
który usuwano wiosną. W średniowiecz-
nych instalacjach wodociągowych nie było 
systemów filtracyjnych. Ich funkcję pełniły 
studnie osadnikowe, znajdujące się poniżej 
przewodów wodociągowych, gromadzące 
zanieczyszczenia.

W przypadku, gdy miasto było wyżej 
położone niż ujęcie wody, musiano ją pod-
nieść na odpowiedni poziom. Wiązało się to 
z budowaniem rurmusu, czyli wieży ciśnień 
z urządzeniem podnoszącym wodę. Rurmusy 
po raz pierwszy pojawiły się w Niemczech, 
w końcu XIII wieku. Najistotniejszą ich częścią 

były drewniane koła czerpakowe z zawie-
szonymi na obwodzie kubłami, wiadrami 
lub na stałe zamontowanymi drewnianymi 
skrzynkami. Koła czerpakowe poruszano 
za pomocą kół wodnych, kieratów lub kół 
deptakowych. Uruchamiane w ten sposób 
podnosiły wodę na odpowiednią wysokość, 
wylewały do zbiornika, po czym drewniany-
mi rurami docierała ona do putni w różnych 
częściach miasta. Konserwacją urządzeń 
wodociągowych zajmował się rurmistrz.

Rozkwit w Odrodzeniu
Wiek XVI to czas rozkwitu urządzeń wodo-
ciągowych w Polsce. W latach 1500-1650 
pozwolenie na budowę akweduktów otrzy-
mało około 40 miast i miasteczek w granicach 
ówczesnej Polski. W tym okresie nie tylko 

budowano nowe, ale również przebudowywano 
i modernizowano wcześniej powstałe insta-
lacje wodne. Łącznie około 60 miejscowości, 
znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej 
(tj. ok. 5%), miało wodociągi. Stosunkowo naj-
więcej było ich w Małopolsce, gdzie występo-
wały wyjątkowo dogodne warunki, wynikające 
z ukształtowania terenu. W przypadku miast, 
gdzie nie można było zastosować naturalnej 
grawitacji, znacznie rosły koszty budowy sieci 
wodociągowej; potem trzeba było liczyć się 
z dodatkowymi wydatkami na jej konserwa-
cję i bieżącą naprawę rurmusów. Zapewne 
z tego powodu tylko duże i silne ekonomicznie 
ośrodki miejskie, jak Stara i Nowa Warszawa, 
Płock, Łomża, Wilno, Drohobycz, Lublin i Lwów, 
mogły sobie pozwolić na taką inwestycję. 
Relatywnie więcej wodociągów powstało 
w miastach kujawskich, wielkopolskich i biskupich 
na Warmii. W Olsztynie sieć wodociągowa została 
uruchomiona w pierwszej połowie XVI wieku. 
W ośrodkach, w których nie powstały wodociągi 
lub nie objęły znacznej części miasta, miesz-
kańcy w dalszym ciągu korzystali ze studni. 

W porównaniu ze średniowiecznymi, 
XVI-wieczne koła czerpakowe rurmusów były 
znacznie większych rozmiarów. Do pompowania 
wody mogła być również wykorzystywana siła 
wiatru. Rurmus we Fromborku, zbudowany 
w latach 1571-1572, podnosił wodę na wy-
sokość 22–25 m, dzięki czerpakom zawieszo-
nym nie na kole a na dwóch równoległych 
wałach, z których niższy napędzany był 
kołem wodnym. We Wrocławiu, w 1539 roku, 
powstał równie duży rurmus, którego koło 

miało średnicę około 15 m, a w następnym, 
zbudowanym w 1607 roku – około 20 m. 
W ramach ulepszania urządzeń wodociągowych 
w XVI–XVII wieku wprowadzano, w miejsce 
mało wydajnych kół wodnych, pompy tłokowe, 
wprawiane w ruch za pomocą kół wodnych 
lub siłą zwierząt pociągowych. 

Nie poprawiła się natomiast znacząco sy-
tuacja w zakresie urządzeń kanalizacyjnych. 
Rolę kanałów odprowadzających nieczystości 
pełniły przede wszystkim rynsztoki, biegną-
ce po obu stronach ulicy lub jej środkiem. 
Tylko zasobne, duże miasta mogły sobie 
pozwolić na budowę podziemnych kanałów 
kanalizacyjnych, w postaci np. drewnianych 
rur wydrążonych w sosnowych, okrągłych 
lub czworobocznych w przekroju pniach, 
zakrytych od góry deskami. 

Rury wodociągowe wykonywano w dalszym 
ciągu, przeważnie z drewna. Jedynie do ich 
łączenia, a także na łuki i zagięcia stosowa-
no żelazne lub ołowiane obejmy – złączki. 
Zakręty pokonywano za pomocą drewnianych 
studzienek pośredniczących, od których 
wychodziły rury w pożądanych kierunkach. 
Wyjątkowo, jak na przykład w miastach dolno-
śląskich, stosowano rury ceramiczne o długości 
30-60 cm i średnicy 8-12 cm. Ten rodzaj rur, 
jako łatwo ulegający destrukcji i w związku 
z tym wymagający częstych napraw, nie przyjął 
się w innych miastach Polski. Ceramiczne rury 
były wszakże często używane w miastach na 
północy Francji. Stosowano tam przepływ 
wody na tym samym odcinku magistrali 
więcej niż jednym przewodem (we Wrocławiu 

maksymalnie trzema). Takie rozwiązanie 
miało zapewnić ciągłość dostawy wody 
w razie awarii. Przepływ więcej niż jedną nitką 
wodociągu znany jest również w przypadku 
wodociągów drewnianych. Nie znalazły szer-
szego zastosowania, instalowane we Lwowie 
oraz Drohobyczu, rury miedziane i spiżowe. 
Najczęściej używanymi rurami pozostały, aż 
do XIX wieku drążone rury drewniane, łączone 
przeważnie metalowymi pierścieniami nazy-
wanymi buksami. Długość tych rur zależała od 
zastosowanej techniki wiercenia, a więc m.in. 
od długości świdrów i wahała się od około 
1 m do, w wyjątkowych przypadkach, 
11 m (w Warszawie). Rury drewniane uszczel-
niane były smołą, lnem, konopiami, bawełną, 
a zdarzało się, że miejsca połączeń zalewano 
tłuszczem. 

fot. 1.
Umywalnia na zamku w Malborku.

fot. 2.
Schemat poborów wody – rurmusów, XIV-XVII w.

fot. 3.
XVI-wieczna drewniana rura wodociągowa.
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Więcej wody
W stolicy państwa – Krakowie, istniejące od 
średniowiecza wodociągi przestały z czasem 
wystarczać. Krakowianie coraz dotkliwiej 
odczuwali brak wody, wobec tego rada miej-
ska, na początku XVI stulecia, podjęła próby 
ograniczenia jej zużycia. W związku z tym 
król Zygmunt I, w 1521 roku nakazał budowę 
drugiego wodociągu. W Bramie Sławkowskiej 
mieścił się warsztat produkujący rury, w którym 
osiem świdrów wierciło w dębowych kłodach 
otwory. Równocześnie modernizowane 
były urządzenia wodociągowe, np. przez 
instalowanie przyrządów do mechaniczne-
go oczyszczania wody (przepuszczana była 
przez „miotły” i „grzebienie od plugastwa”) 
czy przez zamontowanie pompy, co było na 
owe czasy dużym osiągnięciem technicznym. 
Stale rozbudowywano rozgałęzienia tworzące 
sieć wodociągową, która w ciągu XVI wieku 
objęła cały Kraków. 

W tym samym 1521 roku, wskutek żądań 
poznaniaków, władze miejskie przystąpiły do 
budowy nowych wodociągów, gdyż woda 
czerpana z przydomowych studzien była 
złej jakości. Ułożonymi pod ziemią drewnia-
nymi rurami doprowadzono ją do czterech 
zbiorników, usytuowanych w narożach rynku 
oraz do niektórych domów. Korzystanie 
z wody było bezpłatne. Rozprowadzano ją 
również kanałami, z których nie wszystkie 
były przykryte. 

Dwa lata po inicjatywie poznańskiej, do 
budowy wodociągów przystąpiła Bydgoszcz. 
Wkrótce uległy one uszkodzeniu. W związku 
z tym w 1541 roku miasto zawarło kontrakt 

z rurmistrzem z Bochni, który zbudował nowy wo-
dociąg, zasilany wodą nie z Brdy (jak poprzedni), 
lecz z ujęć podziemnych. Znajdowały się one na 
wysokiej skarpie (Szwederowo), co umożliwiało 
grawitacyjne rozprowadzanie wody w całym 
mieście. Czysta woda popłynęła m.in. do bro-
warów, których właściciele wnosili z tego tytułu 

specjalną opłatę do magistrackiej kasy. Bocheński 
rurmistrz zbudował również studnie; cztery 
z nich, podobnie jak w Poznaniu, znajdowały się 
na rynku. Miasto miało też sieć kanalizacyjną, 
odprowadzającą ścieki do Brdy. Bydgoskie 
wodociągi, dobrze utrzymane i konserwowane, 
przetrwały ponad 200 lat.

Rozmaicie bywało z jakością dostarczanej 
w tamtych czasach wody. Jej przydatność 
do spożycia, często pozostawiała wiele do 
życzenia. Ujęcia rzeczne bywały często zanie-
czyszczone. Poza tym rury wodociągowe nie 
były w pełni szczelne, co zwiększało możliwość 
skażenia ściekami. 

Ku ruinie
Sieć wodociągowa często nie była w sta-
nie zapewnić dostatecznej ilości wody. 
Niewydolność ta wynikała z pogarsza-
jącej się w początkach XVII wieku sy-
tuacji ekonomicznej miast oraz mini-
malizowania wydatków na konserwację 
i modernizację urządzeń. Prawie do całko-
witej dewastacji wodociągów przyczyniły 
się wojny szwedzkie z połowy XVII wieku. 
Powrócono więc do tradycyjnych studni pry-
watnych i publicznych. Były one najczęściej 
kwadratowe, ocembrowane drewnianymi 
balami. Wodę, tak jak od wieków, czerpano 
za pomocą żurawia lub wału kręconego 
korbą. Jeśli studnia była bardzo płytka, 
do ręcznego wyciągania wody wystarczał 
drewniany kubeł zawieszony na konopnej 
linie. Tam, gdzie kopanie studni się nie 
opłacało albo było niemożliwe, woda była 
noszona, a czasem wożona. Nosiwoda lub 
woziwoda stał się charakterystyczną postacią 
miejskiej ulicy. 

W drugiej połowie XVII stulecia i w wie-
ku XVIII, problem z zaopatrzeniem miast 
w wodę wyraźnie się zaostrzył, ponieważ 
oprócz gospodarstw domowych coraz 
większe jej ilości zużywał rozwijający się 
przemysł. Jednocześnie uległ pogorszeniu 
stan czystości wód płynących i podskór-
nych, zanieczyszczanych przez produkcję 
rzemieślniczą, np. garbarską.

Technika budowy studni, w porówna-
niu ze stuleciami poprzednimi, nie uległa 
większym zmianom. Czasami próbowano 
używać pomp ssąco-tłoczących, jednak 

z  niezbyt dużym powodzeniem. Powszechnie 
natomiast stosowano studnie poruszane 
kieratem. Natknąć się można było też na 
studnie deptakowe. W przypadku studni 
głębokich, podobnie jak we wcześniej-
szych stuleciach, instalowano nad studnią 
koło zębate i naczynie do czerpania wody. 
W Lublinie w 1696 roku działało 90 studni, 
z których 20 utrzymywało miasto. W końcu 
XVIII wieku w Skierniewicach były 43 stud-
nie, w tym 6 publicznych. Rekord pod tym 
względem należał do Świdnicy, gdzie w 1745 
roku miano ich naliczyć aż 158. 

W dużych ośrodkach miejskich publicz-
nym studniom nadawano ozdobny kształt. 
Dopiero w latach 1729-1732 król Fryderyk 
Wilhelm I, jako dowód łaski dla ówcze-
snej stolicy nowo powołanego księstwa 
Przedpomorza, pozwolił na wybudowanie 
rurociągu, doprowadzającego wodę do 
ozdobnej studni, znajdującej się na dzi-
siejszym placu Orła Białego. Pociągnięto 
także sieć zbiorczą, z której zasilano kilka 
domów przy ważniejszych ulicach miasta. 
W Warszawie pilnie potrzebne były pienią-
dze na konserwację starych i zbudowanie 
nowych wodociągów, co – wobec zwięk-
szającej się liczby ludności i rosnącego 
zapotrzebowania na wodę – było sprawą 
niecierpiącą zwłoki. Dlatego w 1767 roku 
nałożono specjalny podatek na wszystkich 
właścicieli nieruchomości w celu zbudowa-
nia dwóch rząpi w rynku Starego Miasta 
(chodziło o doprowadzenie wody rurami 
ze źródeł). Równolegle rozbudowywano 
sieć kanałów kanalizacyjnych.

fot. 1.
Studnia św. Bernarda w Grodzisku Wlkp.

fot. 2.
Studnia w Jarosławiu, XV w.

fot. 3.
XVII-wieczna studnia na rynku w Rzeszowie.

fot. 4.
Studnia w Kazimierzu Dolnym z początku XIX w.

fot. 5.
Studnia na dziedzińcu klasztornym

franciszkanów w Krośnie z początku XX w. 
fot. 6.

Studnia zamkowa w Malborku.
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U progu nowoczesności
Tylko w nielicznych ośrodkach wybudowa-
ne wcześniej sieci wodociągowe działały 
w XVIII i początkach XIX stulecia, jak miało to 
miejsce np. w Kaliszu, Poznaniu, Bydgoszczy 
czy Toruniu. XVIII-wieczne wodociągi funk-
cjonowały tak jak w wiekach wcześniejszych 
na zasadzie grawitacji. W Warszawie zastoso-
wano do podnoszenia wody koło deptakowe. 
Woda była prowadzona rurami drewnianymi, 
przeważnie sosnowymi lub dębowymi, 
o średnicy otworu przepływowego około 
10 cm, których produkcją trudnili się głów-
nie cieśle i bednarze. Poszczególne odcinki 
łączono krótkimi skuwkami żelaznymi, oło-
wianymi lub pierścieniami ściśle opasujący-
mi końce rur. Miejsca łączeń uszczelniano 
lnem, konopiami, smołą, dziegciem, a rury 
oklejano gliną.

W celu zapewnienia bezawaryjności wo-
dociągu, powstawały studzienki rewizyjne, 
dzięki którym była możliwość sprawdzania 
stanu technicznego sieci i usuwania uszko-
dzeń. Czyszczenie wody, regulowanie jej 
dopływu do poszczególnych zbiorników 
i czasowe zamykanie przepływu umożliwiały 
instalowane w rurach zawory. 

Problemem, nierozwiązanym przez stulecia, 
pozostawało odprowadzanie wody zużytej 
i deszczowej. W tym celu kopano specjalne 
kanały odpływowe. Wykonywano je w kon-
strukcji drewnianej lub drewniano-muro-
wanej. Kryte kanały powstawały przeważnie 
w centrach miast. Dla zapewnienia ich droż-
ności umieszczano na wpustach kraty. 

Na początku XIX stulecia przestało funkcjo-
nować na ziemiach polskich wiele z istniejących 
dotychczas sieci wodociągowych. Sporadycznie 
konserwowane, nie były wystarczająco sprawne, 
żeby sprostać potrzebom rozwijających się 
w szybkim tempie miast. Korzystano w związku 
z tym z naturalnych zbiorników oraz studzien 
prywatnych i ogólnodostępnych. Mniej więcej 
od lat 20. XIX wieku można mówić o rozbudowie 
sieci studni publicznych w różnych częściach 
kraju. Przeważnie były one głębsze od pry-
watnych, zaopatrzone dodatkowo w pompy 
ręczne lub mechaniczne. Nadto pojawiły się też, 
w odniesieniu do wody pitnej, podstawy 
współczesnych standardów sanitarnych. 
Szczególne zasługi na tym polu miał londyński 
lekarz John Snow, który w połowie XIX wieku 
jako pierwszy potwierdził istnienie związku 
epidemii cholery z konkretną lokalizacją 
czerpania wody.

Kłopoty z wodą wystąpiły w Poznaniu. Stara 
sieć przestała wystarczać, a kasa miejska nie 
miała funduszy na nowy wodociąg. Wówczas 
z pomocą pospieszył Edward Raczyński, 
który własnym sumptem zbudował, w 1832 
roku, system drewnianych rur, którymi ze 
wzgórz winiarskich sprowadzano wodę do 
Poznania. Wodociągi ufundowane przez 
Raczyńskiego funkcjonowały 30 lat. W roku 
1862 rury drewniane zastąpiono żelaznymi, 
by cztery lata później zbudować nowocze-
sne wodociągi, z ujęciem filtrującym wodę 
z Warty. Był to projekt inż. Moore’a z Berlina. 
O wiele dłużej czekali poznaniacy na solidną 
kanalizację. Nieczystości były wylewane jak 
dawniej, na ulice lub na podwórza. Radykalną 

zmianę miały przynieść dopiero ostatnie lata 
XIX stulecia. Prace rozpoczęte w 1888 roku 
trwały 8 lat. W rezultacie Poznań otrzymał 
system kanalizacyjny, który wyeliminował 
cuchnące rynsztoki i rowy ściekowe. 

W Niemczech od lat 60. XIX wieku rozpoczęła 
się na dużą skalę budowa systemów wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. Do początku XX wieku 
zorganizowane formy gospodarki wodno- 
-ściekowej istniały, praktycznie, we wszyst-
kich miastach średniej wielkości i większych. 
Z nowinek technicznych na szczególną uwagę 
zasługuje rozpowszechnienie się, pod koniec 
XIX wieku, napędu gazowego oraz pojawienie 
się napędu elektrycznego. W użytkowanie 
weszły wyroby betonowe, coraz skuteczniej 
wypierające murowane kanały o dużych 
przekrojach.

Publiczne ujęcia wody, zasilane co najmniej 
XVIII-wiecznymi, mało wydajnymi wodocią-
gami, działały w miastach i miasteczkach 
śląskich. Na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku 
przystąpiono do ich unowocześnienia, coraz 
częściej zastępując drewniane rury żeliwnymi, 
a drewniane cembrowiny zbiorników – ka-
miennymi. Przy studniach instalowano pompy. 
W Toruniu proces wymiany rur drewnianych 
na żelazne rozpoczął się w 1826 roku. Były to 
jednak zabiegi niewystarczające. Tam, gdzie nie 
było rozbudowanych sieci wodociągowych, 
woda z publicznych ujęć była rozwożona 
w beczkowozach. 

Poprawę sytuacji, w masowym dostępie 
do wody, zaczęto upatrywać w wykorzy-
staniu do jej przesyłania maszyn parowych. 
Miały one zastąpić przestarzałe technicznie 

wodociągi grawitacyjne, tłocząc wodę do 
wież ciśnień i zwiększając równocześnie ich 
wydajność. W 1788 roku po raz pierwszy na 
ziemiach polskich zastosowano maszynę 
parową, służącą do odwadniania wyrobisk 
w kopalni w Tarnowskich Górach. W wodo-
ciągach wrocławskich maszyna napędzana 
parą pojawiła się w 1827 roku. Efekty okazały 
się umiarkowane, bowiem nie towarzyszyła 
temu przebudowa przestarzałej infrastruktury 
wodociągowej – niewydolnej w przypadku 
rozrastającego się w szybkim tempie miasta. 
Na pełne wykorzystanie możliwości maszyn 
parowych do przesyłu wody trzeba było 
jeszcze poczekać. 

Pierwszy był Marconi
W latach 50. XIX wieku przystąpiono 
w Warszawie do budowy nowego, miejskiego 
wodociągu, na razie na małą, niewystarczają-
cą skalę. Prace nadzorował Henryk Marconi. 
Zdecydowano się na pobieranie wody z Wisły 
i urządzenie stacji filtrów. To był pierwszy 
w Warszawie nowoczesny wodociąg. Maszyny 
parowe pompowały wodę do niewielkiego 
osadnika, następnie pod ciśnieniem do 
filtra, na koniec, podziemnym przewodem 
żeliwnym, do zbiornika na usypanym pagór-
ku (54 m nad poziomem rzeki) w Ogrodzie 
Saskim. Na zewnątrz nadano zbiornikowi 
kształt antycznej świątyni. Do nowej sieci, 
w roku 1855, podłączonych zostało 17 ulicznych 
zdrojów i 4 wodotryski. Wykonane z żeliwa 
obudowy pomp na studniach miały formy 
różnorodnie dekorowanych kolumienek. Wodę 

doprowadzono też do kilkunastu gmachów 
rządowych, dwóch szpitali i do Teatru Wielkiego. 
Wśród nielicznych budynków prywatnych wodą 
raczyły się m.in. hotele: Europejski i Saski, co 
nie oznacza, że była ona w poszczególnych 
pokojach. Opłaty za wodę miały charakter 
ryczałtowy (wodomierze zainstalowano 
w zakładach przemysłowych).

Wodociąg Marconiego z wolna rozbudo-
wywano. Na początku lat 80. XIX wieku miał 
31 km, podłączony był do 1250 domów, 
50 zdrojów, 120 hydrantów i 7 wodotrysków. 
Wydajność 14 tys. m3 dawała na jednego 
mieszkańca 1/10 tego, co oszacowano jako 
niezbędne minimum do życia. Woda docho-
dziła do kranów z przerwami, była lepsza od 
studziennej, ale niesmaczna, a czasami nawet 
cuchnąca. Wodociąg Marconiego działał do 
roku 1889. Z bieżącej wody korzystała zaled-
wie 1/4 mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy. 
Odrębny system rur istniał, od 1869 roku, na 
warszawskiej Pradze. Miał charakter przede 
wszystkim przeciwpożarowy, liczył 9,8 km, 
12 zdrojów, 28 hydrantów i jedną fontannę.

Z kanalizacją było źle. Niektóre większe 
gmachy użyteczności publicznej zafundo-
wały sobie własne kanały, odprowadzające 
nieczystości najkrótszą drogą, wprost ku Wiśle. 
Dawna, przestarzała sieć kanałów nie wystar-
czała nawet dla ścieków ulicznych, dlatego 
najczęściej płynęły one otwartymi rowami.

Lęk ogarnął władze miasta w 1880 roku, 
gdy Warszawie, z powodu skażonej fekaliami 
wody, zagroziła epidemia cholery, a śmiertel-
ność mieszkańców drastycznie wzrosła. Rok 

później magistrat zawarł umowę z brytyjskim 
inżynierem, Williamem H. Lindleyem, na budo-
wę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, 
który został uruchomiony po pięciu latach. 
Przez następne 35 lat, aż do1915 roku, Lindley 
prowadził rozbudowę tego systemu, który 
modyfikowany i unowocześniany działa do 
dziś. Zaprojektowane przez niego wodociągi 
składały się z dwóch głównych obiektów: 
stacji pomp rzecznych oraz stacji filtrów. 
Natomiast kanalizacja opierała się na kilku 
głównych kanałach ściekowych, które łączyły 
się w główny kolektor bielański. Na trasie 
do niego znajdowały się: tzw. wentylatory 
(nieistniejące dzisiaj), stacja doświadczalna 
oczyszczania ścieków oraz stacja pomp ka-
nałowych. W sumie kanalizacja objęła ponad 
94% powierzchni lewobrzeżnej Warszawy. 
Do pierwszej wojny światowej jej sieć miała 
182 km; podłączono doń 82% posesji, lecz 
tylko 28% na Pradze. Do pobierania wody 
w obrębie posesji służyły studnie podwórzowe, 
stanowiące główne źródło zaopatrzenia aż do 
czasu wykonania w budynkach, szczególnie 
starszych, instalacji wewnętrznych. 

Studnie podwórzowe, zasilane z wodo-
ciągów i z odprowadzeniem kanalizacyjnym, 
stały się charakterystycznym detalem nie tylko 
warszawskich kamienic końca XIX wieku. 
Żeliwne odlewy, wysokie na około 120 cm, 
najczęściej w formie półokrągłych arkad – 
z doprowadzającą wodę rurką, wmontowaną 
w usta maski przedstawiającej głowę lwa lub 
człowieka – były ozdobą i trwałym elementem 
kompozycji podwórza. 

fot. 1.
Ogród Saski w Warszawie.

fot. 2.
Wodozbiór wzniesiony według
projektu Henryka Marconiego.

fot. 3.
Stacja Filtrów w Warszawie.
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Więcej wody
Budowa wodociągów w XIX wieku była 
najbardziej zaawansowana na ziemiach daw-
nego zaboru pruskiego. Na ogół nie były to 
nowoczesne instalacje, lecz proste urządzenia, 
dostarczające wodę z pobliskich źródeł do 
publicznych studni lub rozprowadzające 
niefiltrowaną wodę rzeczną. Ważne jest to, 
że w ogóle istniały. Szczególnie intensywny 
rozkwit wodociągów na tych terenach przypadł 
na przełom XIX i XX wieku. We Wrocławiu, 
gdzie nowe wodociągi oddano do użytku 
w 1871 roku, wodę czerpano z Odry, tłocząc 
ją na filtry piaskowe. Po oczyszczeniu tra-
fiała do zbiornika wieżowego, na wysokość 
około 40 m, skąd rurociągiem zasilała sieć 
miejską. Wrocławska wieża ciśnień mieściła 
we wnętrzu dwie maszyny parowe systemu 
Woolfa pojedynczego działania, jeszcze bez 
kół zamachowych. Zainstalowane pompy 
wtłaczały do zbiornika 900 m3 wody w cią-
gu godziny. W 1879 roku we wrocławskiej 
wieży ciśnień zainstalowano, zachowane 
do dziś, maszyny parowe podwójnego dzia-
łania z największym kołem zamachowym 
w Europie – o średnicy 7,5 m. W pierwszym 
okresie funkcjonowania wieża zaopatrywała 
w wodę całe miasto, dostarczając ją 165 
tys. wrocławian w ilości 97 l na mieszkańca. 

Ilość pobranej wody mierzono za pomocą 
przepływowych wodomierzy. Dostarczała je 
m.in. firma Heinricha Meinecke z Wrocławia, 
której opatentowane wyroby otrzymały me-
dale na wystawach światowych w Londynie 
i Antwerpii.

W zaborze rosyjskim, do pierwszej wojny 
światowej, wybudowano niewiele wodocią-
gów. W większości miast w dalszym ciągu 
korzystano z wody rzecznej i studziennej. 
Obok istniejących wcześniej w Pińczowie 
i Warszawie, powstały nowe wodociągi m.in. 
w: Białymstoku, Płocku, Żyrardowie, Lublinie, 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Dąbrowie 
Górniczej. Wodociąg płocki pobierał wodę 
z Wisły. Kierowano ją do murowanych osadni-
ków, a następnie do filtrów, gdzie oczyszczała 
się, przechodząc przez piasek i żwir. Budowa 
wodociągów była finansowana z kas miejskich 
lub tworzonych w tym celu towarzystw i spółek 
prywatnych. Jednym z nich było Towarzystwo 
Wodociągów Białostockich, które w ciągu 
dwóch lat zbudowało wieżę ciśnień, stację 
pomp i 13 km sieci wodociągowej dla 950 
odbiorców. Trzeba odnotować, że zakłady 
wodociągów miejskich, w pierwszych latach 
XX wieku, stawały się dużymi, ważnymi dla 
mieszkańców przedsiębiorstwami. I to się 
do dziś nie zmieniło.

W Małopolsce i Galicji pod panowaniem 
austriackim, do roku 1914, nowoczesne 
wodociągi powstały w około 30 miastach. 
Specyficzna sytuacja z zaopatrzeniem 
w wodę wystąpiła we Lwowie, gdyż w jego 
pobliżu nie znaleziono dostatecznie obfitych 
źródeł. Wodę sprowadzano więc żelaznymi 
rurami, z ujęcia odległego o 30 km. Ze 
znacznej odległości (20 km) sprowadzał 
wodę również Kraków. 

W większości nie tylko dużych miast 
w Polsce historia wodociągów jest niewiele 
krótsza od dziejów miasta. Inaczej było 
w Łodzi, która w XIX stuleciu, będąc jednym 
z większych europejskich miast, nie posia-
dała sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Mieszkańcy czerpali wodę z tysięcy płytkich 
studni, a na potrzeby fabryk pompowano ją 
z prywatnych studni głębinowych. Budowa 
wodociągów i kanalizacji rozpoczęła się 
w Łodzi dopiero w 1925 roku. Ciekawe, że gdy 
w innych miastach zaczęto już budować kanały 
betonowe, żelbetowe i azbestocementowe, to 
w Łodzi duże, „przełazowe” kanały – podobnie 
jak ogromne zbiorniki na wodę – wznoszono 
z cegły. Zbiorniki te łączą dwie funkcje: rezer-
wuarów wody i gigantycznej wieży ciśnień 
o pojemności 100 tys. m3, bowiem zostały 
umieszczone w najwyższym punkcie miasta.

fot. 1.
Pulpity sterownicze filtrów wodociągowych 

we Wrocławiu.
fot. 2.

Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej,
Kluczbork, 1909 r.

fot. 3.
Budowa jazu walcowego 

na wrocławskich terenach wodonośnych.
fot. 4.

Jeden z pierwszych we Wrocławiu specjalistycznych 
samochodów do czyszczenia kanalizacji.

fot. 5.
Renowacja rurociągu we Wrocławiu, 1937 r.

fot. 6.
Czyszczenie kanałów we Wrocławiu, XIX w.
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Również w latach 20. XX wieku wodociągi otrzy-
mała Gdynia. Wzrastający napływ letników oraz 
związane z tym kłopoty z zaopatrzeniem w wodę, 
skłoniły Pierwsze Towarzystwo Polskich Kąpieli 
Morskich do budowy niewielkiego zbiornika 
o pojemności 60 m3 w rejonie Kamiennej 
Góry. Do stworzenia nowoczesnego systemu, 
dla dynamicznie rozwijającego się miasta, 
przystąpiono w 1928 roku. Woda popłynęła 
dwa lata później. Chlubą gdyńskich wodocią-
gów była bardzo nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków. Składała się z osadnika piasku, trzech 
komorowych studzien Imhoffa o głębokości 
12,5 m, szesnastu basenów ociekowych oraz 
hali maszyn. Do budowy studzien wykorzystano 
ogromne skrzynie żelazobetonowe, używane 
do umacniania nabrzeży portowych. Sercem 
systemu były kotły, tzw. montejusy.

Najbardziej charakterystycznymi obiektami 
wodociągowymi, które pozostały po latach 
dynamicznego rozwoju, są bez wątpienia wieże 
ciśnień. W drugiej połowie XIX i na początku 
XX wieku były to najważniejsze obiekty sieci 
wodociągowej. Pierwsza tego typu wieża 
powstała w Hamburgu w 1855 roku. Następne 
wybudowano m.in. w Szczecinie, Lubece, 
Rostoku i we Wrocławiu, a także w Lublinie. 
Chodziło o wytworzenie stałego, wysokiego 
ciśnienia w sieci miejskiej. Oddzielną grupę 
stanowią kolejowe wieże ciśnień, budowane 
na terenie stacji kolejowych lub w ich pobliżu. 
Zachowały się nadto wieże przemysłowe 
i parkowe, które – zgodnie z neoromantyczną 
modą – otrzymywały charakterystyczny wystrój. 

Problemy z kanalizacją
Odrębnym zagadnieniem pozostawało usuwa-
nie nieczystości płynnych. W wielu mniejszych 
miastach i miasteczkach podziemna sieć kanali-
zacyjna w ogóle nie istniała, a jej funkcję pełniły 
biegnące środkiem ulic, najczęściej odkryte, 
rynsztoki. W XIX wieku system kanalizacyjny 
w Polsce zaczynał się dopiero upowszechniać. 
W 1854 roku skanalizowano fragment Starego 
Miasta w Toruniu. Do końca stulecia kanalizację 
otrzymały również: Gdańsk, Wrocław, Warszawa, 
Poznań, Szczecin, Legnica i Bydgoszcz. W su-
mie 160 polskich miast, znajdujących się pod 

panowaniem pruskim, otrzymało kanalizację 
do wybuchu pierwszej wojny światowej. Tyle 
tylko, że nie wszystkie miały kanalizację ogólno-
spławną dla ścieków i wód opadowych. Łączna 
długość sieci kanalizacyjnej, wybudowanej 
we Wrocławiu do końca XIX wieku, wyniosła 
178 km. Ścieki odprowadzano poza miasto do 
oczyszczalni, na pola irygacyjne. Oczyszczalnie 
tego typu, oprócz mechanicznych i biologicz-
nych, coraz bardziej upowszechniały się na 
początku XX wieku. 

Unikatowe rozwiązanie przy budo-
wie sieci kanalizacyjno-odwodnieniowej 

zastosowano w Bydgoszczy, w 1896 roku, 
według projektu inż. Heinricha Metzgera, 
miejskiego radcy budowlanego. Pomysł ten 
miał charakter innowacyjny. Otóż Metzger 
wprowadził piętrowy układ kanałów: 
większy, kolisty umieścił nad mniejszym 
owalnym. Poszczególne elementy tego 
systemu wykonano z rur betonowych 
o podwójnym profilu. Metodę tę zastosowano 
następnie w kilku innych polskich miastach. 

Kanalizację rozbudowywano również 
w aglomeracjach znajdujących się pod za-
borem rosyjskim i austriackim. W Warszawie 

w 1910 roku długość kanałów kanalizacyjnych 
wynosiła około 180 km, a liczba skanalizo-
wanych domów sięgała blisko 3,9 tys. Na 
południu ziem polskich rozbudowywano 
sieć we Lwowie i Krakowie. Długość kana-
łów w mieście baciarów wzrosła z 15,6 km 
w 1870 roku do prawie 90 km w 1911 roku. 
Równocześnie poprawiano jakość kanałów. 
Kamień, łączony zaprawą wapienną, zastę-
powano cegłą na zaprawie cementowej.

W większości przypadków kanały prze-
biegały pod ulicami. Zdarzało się jednak, 
jak w Krakowie, że prowadzono je wewnątrz 

zwartych kwartałów zabudowy miejskiej – 
wzdłuż tylnych ścian budynków, przez 
podwórza i pod zabudowaniami. Układano 
je stosunkowo płytko, przeważnie na głę-
bokości 1-1,7 m. Miały płaskie, niekiedy 
lekko wklęsłe dno, pionowe lub nieznacznie 
rozchylające się na zewnątrz ściany oraz 
beczkowate sklepienie. Szerokość i wy-
sokość kanałów zezwalała na swobodne 
poruszanie się w ich wnętrzach. Kanały 
krakowskie budowane były z łamanego 
wapienia, bloków piaskowca lub porfiru, 
a w późniejszym okresie również z cegły. 

Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły 
dominować, oprócz metalowych i cera-
micznych, przewody betonowe, żelbetowe 
i azbestocementowe. Kanalizację wewnętrzną 
w budynkach mieszkalnych wykonywano 
z rur kamionkowych i żeliwnych. Wodę 
natomiast doprowadzano, przeważnie, 
w rurach ołowianych. Stałym elementem 
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej są 
studzienki rewizyjne, przykrywane specjalnymi 
żeliwnymi włazami z pokrywą. Pokrywy te są 
obecnie jedynymi elementami podziemnej 
sieci widocznymi na powierzchni. 

fot. 1.
Czyszczenie kanalizacji deszczowej 

w Bydgoszczy przy obecnym placu Weyssenhoffa.

1
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Ujęcia i pobór wody

typowe ujęcia wód płynących z małych 
rzek mogą być ujęciami jazowymi, 

progowymi, studziennymi, dennymi, pod-
dennymi i drenażowymi; natomiast ujęcia 
ze średnich i dużych rzek mają charakter 
brzegowy, nurtowy, wieżowy, zatokowy lub 
poddenny. Przykładem ujęcia poddennego 
jest warszawska „Gruba Kaśka” – studnia 
umiejscowiona w korycie Wisły, która pom-
puje wodę z systemu poddennych drenów 

do wodociągu mieszczącego się na Saskiej 
Kępie. Studnia została wzniesiona w 1964 
roku, a w 2002 roku wyremontowano ją 
i zwiększono przepustowość. „Gruba Kaśka” 
pobiera wodę z kilkunastu promieniście 
ułożonych drenów, które znajdują się około 
6 m pod dnem, po czym trzystumetro-
wym rurociągiem pompuje ją na brzeg. 
Rurociąg ten znajduje się w podwodnym 
tunelu, którego obsługa może dojść do 
wnętrza budowli. Sposób pobierania wody 

 

Ujęcie wody jest obiektem inżynierskim stanowiącym 
część wodociągu. Jej źródłem są najczęściej wody 
powierzchniowe (zarówno płynące, jak i stojące), 
wody podziemne (rzadziej wody infiltracyjne wstępnie 
oczyszczone w naturalnym złożu), a także źródlane 
i opadowe. W typowym ujęciu woda jest pobierana 
tzw. czerpnią wyposażoną w kratę rzadką i przepływa 
kanałem do komory zbiorczej, a następnie poprzez 
kraty gęste i sita płynie do komory czerpalnej, skąd 
pompami jest tłoczona do stacji uzdatniania. Kraty 
i sita wstępnie oczyszczają wodę z zanieczyszczeń 
mechanicznych.

Skąd się bierze 
woda w kranie?

spod dna rzeki opracował inż. Włodzimierz 
Skoraszewski. Na świecie metoda ta znana 
jest jako „ujęcie warszawskie”. Jej przewaga 
nad filtrami brzegowymi polega na tym, że 
na nieuregulowanej rzece, jaką jest Wisła, 
występuje zjawisko stałego przesuwania się 
rumowiska dennego, co zapewnia ujęciom 
stałą, naturalną wymianę złoża. 

Wody stojące ujmowane są za pomocą 
ujęć wieżowych, brzegowych i dennych. 
Ujęcie musi mieć strefy ochrony sanitarnej 
(bezpośredniej i pośredniej).

Stanowiące potencjalne źródło zaopatrzenia 
w wodę do picia, dla celów przemysłowych 
i rolniczych wody powierzchniowe to przede 
wszystkim rzeki i strumienie, jeziora oraz 
sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe lub 
spiętrzające wodę dla energetyki. Ujęcia 
pobierające wodę z rzeki konstruowane są 
w ten sposób, aby dopływy umieszczone były 
nie niżej niż 1-1,5 m od dna (zabezpiecza to 
przed wpływaniem rumowiska) i nie wyżej 
niż 1-1,5 m od lustra wody (zabezpiecza 
przed ujmowaniem nagrzanej latem war-
stwy powierzchniowej oraz przed dużymi 
zanieczyszczeniami pływającymi). Wody 
powierzchniowe są bardziej zanieczyszczone 
od wód podziemnych, nie tylko ze względu na 
podłoże, po którym płyną, ale także z uwagi 
na istniejące w nich życie biologiczne oraz 
niekontrolowaną łatwość wprowadzania do 
nich ścieków. Należy je zatem przed właściwym 
oczyszczaniem poddać obróbce wstępnej. 
Do tego celu służą kraty i mikrosita. Krata jest 
zestawem prętów lub płaskowników stalowych, 
osadzonych na ramie albo umieszczonych 
w ścianie czerpni, z odpowiednio dobranymi 
prześwitami zabezpieczającymi przed dużymi 
cząstkami stałymi oraz organizmami wodnymi. 
Natomiast mikrosita wykonane są z blachy 
perforowanej, na których zatrzymują się 
osady. Znajdujące się na wlotach ujęć kraty 
i sita podczas zimy ogrzewane są elektrycznie, 
co eliminuje zalodzenie.

fot. 1.
„Gruba Kaśka” – ujęcie wody w Warszawie.1
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Rodzaj ujęcia wód płynących zależy m.in. 
od wielkości rzeki i jej głębokości oraz ilości 
ujmowanej wody. Mogą to być ujęcia:
•	 brzegowe, budowane na rzekach śred-

nich i dużych, sytuowane z reguły na 
brzegach wklęsłych, tzn. tam, gdzie nurt 
maksymalnie zbliża się do brzegu; woda 
ujmowana jest z kanału dopływowego 
lub bezpośrednio za pomocą komory 
zbiorczej, której ściana czołowa wysunięta 
jest w koryto rzeki

•	 nurtowe, również budowane na rzekach 
średnich i dużych w przypadku, gdy głę-
bokość przy brzegu jest niewielka; ten typ 
ujęcia składa się z założonej w nurcie czerpni 
oraz ze znajdującej się na brzegu studni 
zbiorczej, do której woda doprowadzana 
jest grawitacyjnie lub za pomocą rurocią-
gu, skąd przepływa do komory czerpnej, 
a następnie jest zasysana przewodami 
ssawnymi pomp i przetłaczana do stacji 
uzdatniania; odmianą ujęć nurtowych są 
ujęcia wieżowe, budowane na rzekach 
dużych i głębokich 

•	 wieżowe, powstają dla ujęć z dużych głę-
bokości w pewnym oddaleniu od brzegu 
(duże rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne); 
czerpnie umieszczane są na jednym lub 
kilku poziomach. Ujęcia tego typu stano-
wią odmianę ujęć brzegowych. Różnią się 
od nich większą liczbą komór (czerpni), 
większymi wymiarami oraz kształtem. 
W zależności od lokalizacji kształt ujęcia 
w nurcie poziomym może być zbliżony 
do koła, elipsy lub filara zabezpieczonego 
izbicą od strony napływu wody (okrągły 
jest przeznaczony dla wód o małym prze-
pływie, eliptyczny stosuje się przy silnych 
nurtach). Ujęcia wieżowe powinny mieć 

co najmniej dwie komory krat i sit dla 
zapewnienia ciągłości pracy 

•	 zatokowe, znajdują się na rzekach o wartkich 
prędkościach przepływu, niosących duże 
ilości mineralnych zawiesin, które zasypują 
czerpnię; ujęcie tworzy wybudowana na 
brzegu zatoka (w której rzeka zwalnia 
bieg) i czerpnia typu brzegowego 

•	 jazy, progi denne, zapory – są to budowle 
piętrzące, które pobierają wodę z małych, 
płytkich rzek i potoków do studni zbior-
czych lub komór czerpalnych. Umożliwia 
to ujmować wodę ciągle z tych samych 
warstw

•	 denne drenowe, również pobierają wodę 
z potoków i małych rzek, składają się 
z rur perforowanych ułożonych pod dnem 
rzeki oraz z komory zbiorczej znajdującej 
się na brzegu.
Wody stojące mogą być pobierane ze 

zbiorników naturalnych, np. z jezior, zarówno 
przez ujęcia wieżowe, jak i brzegowe. Zasady 
ich stosowania są podobne jak przy ujmowa-
niu wód płynących. Natomiast konstrukcję 
ujęć ze zbiorników sztucznych determinuje 
to, czy poziom wody jest w nich stały czy 
zmienia się. W pierwszym przypadku ujęcia 
nie różnią się od tych stosowanych na je-
ziorach, w drugim – mogą być dodatkowo 
typu szybowego związanego z konstrukcją 
zapory.

Sposób ujmowania wód podziemnych 
zależy przede wszystkim od tego, czy są to 
wody z tzw. swobodnym zwierciadłem (na 
powierzchni którego ciśnienie jest równe ci-
śnieniu atmosferycznemu), czy też z napiętym 
zwierciadłem wody (na którego powierzchni 
ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosfe-
ryczne). W tym drugim przypadku mamy 

do czynienia z wodami artezyjskimi, które 
w określonych warunkach mogą same wy-
pływać na powierzchnię. Najpowszechniej 
spotykanym rozwiązaniem ujęcia wód pod-
ziemnych są studnie pionowe (głębinowe) 
– wiercone do bardzo dużych głębokości (np. 
400 m) lub szybowe sięgające głębokości 
mniejszych. Poza tym stosowane są studnie 
poziome oraz ujęcia wody ze źródeł. 

Pionowa studnia wiercona składa się z ko-
lumny rur okładzinowych, zabezpieczających 
ściany otworu wiertniczego oraz kolumny 
filtrowej umożliwiającej za pośrednictwem 
filtra dopływ wody do studni z warstwy 
wodonośnej. Natomiast studnie poziome 
wykonywane są w postaci ujęć drenażowych 
lub studni promienistych. Ujęcia drenażowe 
stosowane są w przypadku, gdy zwierciadło 
hydrostatyczne wody znajduje się nie głębiej 
niż 5 m pod powierzchnią terenu, a ośrodek 
wodonośny ma małą miąższość i wiercenie 
studni jest nieopłacalne. Dreny tworzą per-
forowane rury, a galerie drenażowe znacznie 
większe elementy perforowane. Ich zadaniem 
jest ujęcie wody z warstwy wodonośnej. 
Woda następnie doprowadzana jest do 
studni zbiorczych, a stamtąd pompowana 
na powierzchnię. Szczególną odmianą ujęć 
drenażowych są studnie promieniste, będące 
systemem ułożonych promieniście drenów 
poziomych, umieszczanych najczęściej pod 
dnem rzeki, połączonych z szybową studnią 
zbiorczą.

 Do czerpania wody z wnętrza ziemi służą 
pompy wirowe. Istnieją dwa typy takich 
pomp: głębinowe w całości zanurzone 
w wodzie oraz powierzchniowe. Te drugie są 
pompami ssąco-tłoczącymi i mogą pobierać 
wodę z głębokości nie większej niż 10 m; 
w wodzie zanurzony mają tylko przewód 
ssawny, natomiast cały korpus znajduje się 
na powierzchni. 

Uzdatnianie wody
Odbywa się ono w stacjach uzdatniania, 
w których prowadzone są liczne zabiegi 
technologiczne polegające na odgazowaniu, 
odbarwianiu, klarowaniu, odżelazianiu, odman-
ganianiu, zmiękczaniu, odmineralizowaniu, 
dezynfekcji, usuwaniu azotanów i fluorków oraz 
stabilizacji. W celu wykonania tych procesów 
stosowane jest napowietrzanie, strącanie, 

sedymentacja, filtracja, koagulacja, sorpcja, 
wymiana jonowa, separacja membranowa, 
utlenianie chemiczne i fotochemiczne, a także 
naświetlanie promieniami UV.

Podczas ujmowania wody, zwłaszcza 
powierzchniowej, należy usunąć z niej 
fragmenty ciał stałych. W tym celu stosuje 
się kraty i sita zainstalowane na ujęciach, 
jeszcze przed pompami (o czym była już 
mowa). Woda przepływa najpierw przez 
kraty grube, następnie przez kraty gęste lub 
sita (czasem mikrosita). 

W technologii uzdatniania wody szerokie 
zastosowanie ma proces sedymentacji, po-
legający na oddzielaniu od niej ciał stałych 
pod działaniem siły ciężkości. Sedymentacja 
poprzedza filtrację wody. W uzdatnianiu 
mogą być stosowane również osadniki: 
poziome, odśrodkowe i pionowe. W każdym 
z tych trzech rodzajów osadników zawie-
sina znajdująca się w wodzie poddawana 
jest sedymentacji. W czwartym typie, tzn. 
osadników z zawieszonym osadem, znajdują 
się różnego rodzaju klarowniki i pulsatory.

Procesem oddzielania wody od cząstek 
o mniejszej gęstości, polegającym na wy-
noszeniu ich na powierzchnię jest flotacja 
(ciśnieniowa, sprężonym powietrzem, mi-
kroflotacja, ozoflotacja). Można ją uważać za 
szczególny przypadek sedymentacji, stoso-
wany w przypadku trudnych do usunięcia 
cząstek osadu. Podczas flotacji wprowadzane 

jest do wody powietrze, którego pęcherzyki 
przyklejają się do cząstek osadu i razem z nim 
wypływają na powierzchnię.

Filtracja 
Zasadniczym procesem stosowanym w tech-
nologii uzdatniania wody jest filtracja. 
Oddzielenie zanieczyszczeń następuje w czasie 
jej przepływu przez tzw. ośrodek porowaty. 
Filtrowana może być zarówno woda surowa, 
jak i ta wstępnie uzdatniona w innych proce-
sach (napowietrzanie, flotacja, sedymentacja). 
Podczas przepływania wody przez złoże filtra-
cyjne oddzielone cząstki mogą być zatrzymane 
zarówno na powierzchni złoża filtrującego, jak 
i w jego wnętrzu. Mówi to o złożoności pro-
cesu filtracji, którego nie sposób porównywać 
jedynie do prostego odcedzania.

W zależności od przyjętego kryterium 
można dokonać klasyfikacji filtrów. Z punktu 
widzenia sposobu wymuszania przepływu 
wody przez złoże filtracyjne, mamy do czy-
nienia z filtrami otwartymi (grawitacyjnymi) 
i zamkniętymi (ciśnieniowymi). Natomiast 
biorąc pod uwagę prędkość filtracji, czyli 
wydajność filtra, można wyróżnić filtry po-
wolne (0,1-0,5 m3/godz.), filtry pospieszne 
(1-20 m3/godz.) oraz obecnie nieużywane 
filtry superpospieszne o wydajności kilku-
dziesięciu m3/godz.

Stosowane są nadto filtry jedno- i wielowar-
stwowe, w których złoże składa się z warstw 

o różnej gęstości i uziarnieniu. Ze względu 
na rodzaj procesu zachodzącego w złożu 
filtrującym mówimy o filtrach do mechanicz-
nego cedzenia zawiesin zawartych w wodzie; 
kontaktowych (odżelazianie); katalitycznych; 
biologicznie aktywnych (doczyszczających); 
sorpcyjnych (węgiel aktywny); chemicznie 
aktywnych oraz jonowymiennych. 
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fot. 1.
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
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Filtry pospieszne mogą mieć postać filtrów 
otwartych lub zamkniętych. Te otwarte są 
żelbetonowymi zbiornikami o głębokości 
3-6 m, mającymi powierzchnię 10-120 m2. 
Na ich dnie umieszczony jest drenaż płytowy 
lub rurowy (obecnie stosowany jest głównie 
drenaż płytowy), a nad nim warstwa podtrzy-
mująca w postaci żwiru gruboziarnistego oraz 
złoże filtrujące. Drenaż jest wyposażony w ze-
staw plastikowych dysz w kształcie grzybków, 
mających w obwodzie liczne szczeliny, po 
których spływa przefiltrowana woda. Można 
powiedzieć, że pośredniczą one w odpływie 
wody ze złoża filtracyjnego. Prędkość filtra-
cji zależy od uziarnienia złoża i wynosi od 
7,5 m3/godz. do 12 m3/godz. Długość cyklu 
filtracyjnego może się wahać od kilku godzin 
do kilku dni lecz nie powinna być krótsza niż 
8 godzin. W filtrach pospiesznych następują 
oczyszczające wodę procesy biochemicz-
ne. Warunkiem ich występowania jest brak 
wstępnego chlorowania wody. 

Jedną z najstarszych technik uzdatniania 
wody są filtry powolne. Pierwsze opisy fil-
trów tej konstrukcji pochodzą z XVII wieku. 
Mają one postać prostokątnych zbiorników 
zagłębionych w ziemi, zawierających złoże 
filtracyjne oraz umieszczony na dnie drenaż. 
Woda dopływająca do filtra jest wstępnie 
oczyszczona w osadnikach (tego typu filtr może 
być stosowany jako drugi stopień filtracji po 
filtrach pospiesznych). Prędkość filtracji jest 

mała i zazwyczaj nie przekracza 0,1 m3/godz. 
Bywa wyższa jeśli woda wcześniej przeszła 
przez filtry pospieszne. Pod koniec cyklu filtracji 
następuje oczyszczanie filtra polegające na 
zebraniu cienkiej (0,5-2 cm), górnej warstwy 
złoża. Długość cyklu filtracyjnego wynosi od 
kilku do kilkunastu dni. Ze względu na to, że 
podczas czyszczenia filtrów ubywa materiału 
filtracyjnego trzeba co pewien czas uzupeł-
niać piaskiem kwarcowym warstwę filtrującą. 

Zasada działania filtra powolnego opiera 
się na jego aktywności mechanicznej i bio-
logicznej. Działanie mechaniczne polega na 

cedzeniu (zatrzymywaniu) zawiesin (również 
drobnoustrojów) dopływających do filtra 
wraz z wodą. Jednak zasadniczą rolę w filtrze 
powolnym odgrywają procesy biologiczne. 
Chodzi o znajdujące się w złożu filtracyjnym 
bakterie, które dla swoich potrzeb życiowych 
wykorzystują zanieczyszczenia zawarte 
w dopływającej wodzie. Z uwagi na tę biolo-
giczną aktywność filtra powolnego, nie można 
wprowadzać doń wody, która uprzednio była 
dezynfekowana (np. chlorem). Mała prędkość 
filtracji powoduje, że muszą one mieć dużą 
powierzchnię. Filtracja powolna jest skuteczna 
w usuwaniu materii organicznej oraz bakterii, 
wirusów i pasożytów. Woda produkowana tą 
metodą jest lepsza niż podczas stosowania 
innych metod filtracji.

Jednym z procesów jednostkowych 
w uzdatnianiu wody jest koagulacja (strącanie), 
polegająca na łączeniu się cząstek zanieczysz-
czeń w większe grupy, które można następnie 
usunąć np. poprzez sedymentację lub filtro-
wanie. Stosowane jest również utlenianie.

Sorpcja
Klasyczne sposoby tj. koagulacja, sedymentacja 
i filtrowanie mogą się okazać niewystarczające. 
Wówczas stosuje się dodatkowo proces sorpcji 
(wchłaniania), który pozwala na usunięcie z wody 
rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych, 
mających wpływ na jej barwę i zapach. Sorpcja 
przyczynia się nadto do zmniejszenia stężenia 
ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji 

(np. chlorem). Najczęściej używane są sorbenty 
węglowe granulowane i pyliste (usuwają pesty-
cydy, detergenty, fenole, niektóre metale ciężkie, 
wirusy), a także sorbenty mineralne (m.in. tlenki 
i wodorotlenki metali). Podczas uzdatniania 
wody stosowane mogą być również procesy 
wymiany jonowej (zmiękczanie i deminerali-
zacja wody do celów przemysłowych), a także 
procesy membranowe (odwrócona osmoza, 
nanofiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).

Około 70% pobieranej w Polsce wody 
podziemnej wymaga odżelazienia, a 55% 
odmanganiania. W latach 60. ubiegłego 
wieku w Finlandii zastosowano metodę 
uzdatniającą in situ, polegającą na usuwaniu 
tych pierwiastków w warstwie wodonośnej, 
wpompowując wodę z rozpuszczonym 
w niej tlenem. Obecnie ta metoda jest stoso-
wana w wielu krajach. W Polsce wdrożono ją 
w kilkunastu małych ujęciach, a także w du-
żym ujęciu we Wroniawach, z którego woda 
jest dostarczana do Wolsztyna. Znajduje 
się tam 7 studni o głębokości około 30 m. 
Zastosowane we Wroniawach uzdatnienie 
pozwala na uzyskanie czystej wody pozba-
wionej manganu i żelaza.

Dezynfekcja
Ostatnim etapem w technologii uzdatniania 
wody jest dezynfekcja czyli odkażanie. Ma 
ona na celu usunięcie chorobotwórczych, 
groźnych dla człowieka mikroorganizmów 

(bakterie, wirusy, cysty pierwotniaków, jaja 
pasożytów przewodu pokarmowego). Aby 
ten proces skutecznie przeprowadzić ważny 
jest dobór odpowiedniego środka dezynfek-
cyjnego i warunków w jakich odkażanie ma się 
odbywać. W skali technicznej odkażania wody 
stosowane są metody chemiczne i fizyczne. 
W metodach chemicznych używane są silne 
utleniacze (np. chlor gazowy-elementarny, 
podchloryny, dwutlenek chloru, chloraminy 
mineralne i organiczne, ozon). W większości 
krajów, także w Polsce, najczęściej stosowany 
jest chlor gazowy, rzadziej dwutlenek chloru 
i ozon. Jednak żaden z obecnie używanych 
odkażaczy nie spełnia większości kryteriów 
idealnego środka dezynfekującego. Intensywne 

poszukiwania zaowocowały opatentowaniem 
w USA specyfiku o nazwie MIOX, powstałego 
na bazie elektrolizy soli kuchennej. Jego sku-
teczność jest kilkakrotnie większa od chloru 
gazowego. 

Czynnikiem fizycznym mającym zastosowanie 
do dezynfekcji wody pitnej jest promienio-
wanie ultrafioletowe, które charakteryzuje się 
właściwościami bakteriobójczymi. Do metod 
fizycznych zaliczono również wykorzystanie 
ultra- filtracyjnych membran polimerowych oraz 
mikrofiltrację na membranach ceramicznych, 
które są skuteczną barierą m.in. dla bakterii 
i wirusów. Zastosowanie ultradźwięków jako sa-
modzielnej metody dezynfekcji wody nie zostało 
jak dotąd wprowadzone na skalę techniczną 
i znajduje się w fazie badań laboratoryjnych.

Przesyłanie wody do mieszkań
Po dezynfekcji woda nadaje się do picia 
i można ją przesyłać do domów. Zanim to na-
stąpi trafia do zbiorników w stacji uzdatniania. 
Nocą gromadzi się w nich czystą wodę, by 
rano podczas zwiększonego zapotrzebowania 
skierować ją do sieci wodociągowej. Podobnie 
dzieje się podczas zwiększonego poboru 
w godzinach wieczornych. 
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fot. 1-2.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
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Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
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W procesach mechanicznych odbywa się 
cedzenie, filtrowanie, sedymentacja czyli 
opadanie oraz flotacja tzn. wznoszenie się 
zanieczyszczeń. Metody mechaniczne mają 
zastosowanie tylko do ciał nie rozpuszczo-
nych, tj. do grubszych zawiesin mineralnych 
i organicznych. W tym celu używane są 
kraty, sita, piaskowniki, tłuszczowniki oraz 
różnego typu osadniki. Nagromadzone 
w montowanych przed osadnikami kratach 
i sitach zanieczyszczenia usuwane są ręcznie 
lub mechanicznie, a następnie poddawane 
kompostowaniu lub rozdrobnieniu. Osad 
pochodzący z sit nadaje się do przeróbki 
fermentacyjnej albo biotermicznej. W ten 
sposób otrzymuje się biogaz i nawóz. 

Drobne zawiesiny łatwo opadające, których 
nie można zatrzymać za pomocą cedzenia 
i flotacji, muszą być oddzielone przez se-
dymentację w osadnikach. Oczyszczanie 
odbywa się w nich w sposób ciągły, a kieru-
nek przepływu ścieków może być poziomy 
lub pionowy. 

Zadaniem piaskownika jest zatrzymanie 
piasku oraz innych zawiesin mineralnych, 
które mogłyby powodować trudności 
w pracy oczyszczalni. Piaskowniki są przede 
wszystkim nieodzowne w oczyszczalniach 
przyjmujących również ścieki opadowe, 
a więc pochodzące z kanalizacji ogól-
nospławnej (instalowane bywają rów-
nie często przy kanalizacji rozdzielczej). 
W piaskownikach płaskich, mogących mieć 
kształt rynien o długości kilku metrów 
(im dłuższy piaskownik tym pewniejsze 
jego działanie) odbywa się cedzenie. Pod 
wpływem grawitacji osadzają się na jego 
dnie ciężkie zawiesiny ziarniste (np. muły 
węglowe, piasek). Na zasadzie hydrocy-
klonów działają piaskowniki wirowe. Mają 
one kształt pionowej rury, w których siła 
odśrodkowa odrzuca piasek z wirujących 
ścieków. 

Przepływowymi osadnikami, które służą 
do oddzielania zanieczyszczeń o gęstościach 
mniejszych od wody (unoszą się na jej 
powierzchni) są tłuszczowniki. Stosowana 
jest w nich metoda flotacji, polegająca na 
wytwarzaniu pęcherzyków powietrza, które 
unosząc się, ułatwiają wypłynięcie cząstkom 
tłuszczu. Warstwa oleju (tłuszczów) zgarniana 
jest np. metodą przelewową.

Ścieki, w których znajdują się organiczne 
związki chemiczne, ciężkie metale, wyma-
gają do oczyszczenia zastosowania metod 
chemicznych, tj. koagulacji, ekstrakcji, neu-
tralizacji, sorpcji, elektrolizy lub destylacji. 
Ilu i jakich metod się użyje zależy od składu 
chemicznego tych ścieków.

Jeżeli działanie metod mechanicznych 
jest niewystarczające, wówczas dla dalszego 
obniżenia ładunku substancji organicznych 
wykorzystuje się drobnoustroje (którym 
zawdzięczamy również naturalne procesy 
oczyszczania wody w przyrodzie). Są to 
biologiczne metody oczyszczania ścieków, 
przebiegające zarówno bez dostępu tlenu, 
jak i w środowisku tlenowym. W wyniku 
procesów życiowych mikroorganizmów, 
które odżywiają się związkami zawartymi 
w ściekach, następuje utlenianie i mine-
ralizacja zanieczyszczeń organicznych. 
Metody biologiczne mogą być sztuczne 
(metoda spłukiwanego złoża, metoda osadu 
czynnego) lub naturalne (pola irygacyjne 
i pola filtracyjne). Metoda czynnego osadu, 
wymagająca doprowadzenia tlenu, pole-
ga na wytworzeniu w ściekach kłaczków 
z silnie rozwiniętą powierzchnią i zwartością 
bakterii z grupy heterotrofów. Organiczne 
zanieczyszczenia są wówczas wchłaniane 
przez kłaczki i mineralizowane w następstwie 
procesów przemiany materii, które zachodzą 
w bakteriach. Oddzielenie czynnego osadu 
od cieczy następuje w osadniku wtórnym. 

Ostatnim urządzeniem na drodze wody 
od ujęcia do konsumenta jest pompow-
nia, która tłoczy wodę do głównej rury 
magistralnej, skąd jest ona rozdzielana do 
poszczególnych dzielnic. Ze względu na 
różnice wysokości terenu oraz rozległość 
sieci, stosowane są urządzenia pośrednie 
podtrzymujące odpowiednie ciśnienie 
wody. Dzięki temu, bez względu na to, 
na którym mieszkamy piętrze, szybkość 
wypływu wody z kranu powinna być taka 
sama. Do osiągnięcia tego celu w przeszłości 
służyły wieże ciśnień, a obecnie pompownie 
pośrednie i hydrofornie. 

Sieć wodociągowa pełni jednocześnie 
funkcję sieci przeciwpożarowej, dlatego 
minimalne ciśnienie w niej panujące, gwa-
rantujące możliwość wykorzystania wody 
z hydrantów do gaszenia ognia, nie może 
być mniejsze niż 2 bary.

Strefowe pompownie pośrednie
Ich zadaniem jest zaopatrzenie w wodę kon-
kretnych stref, a na lokalizację pompowni ma 
wpływ odległość od stacji wodociągowych. 
Pompownie strefowe działają na takiej samej 
zasadzie jak pompownie w stacji uzdatniania. 
Są wyposażone w zbiorniki na wodę czystą 

i w miarę pojawiających się potrzeb pompują 
ją do sieci. Mogą także mieć zainstalowane 
dodatkowe urządzenia do dezynfekcji. 

Hydrofornie
To zestawy stalowych zbiorników, w których 
zgromadzona woda poddawana jest ciśnieniu 
za pomocą utworzonej ze sprężonego powie-
trza, tzw. poduszki powietrznej. Zadaniem 
sprężarek jest wytworzenie takiego ciśnienia 
w zbiorniku, aby zapewnić równy dostęp do 
wody dla każdego odbiorcy bez względu na to, 
gdzie on się znajduje. Ostatnim fragmentem 
jaki musi pokonać woda w drodze do kranu, 
jest przyłącze, czyli odcinek rury od wodo-
ciągu do pierwszego zaworu głównego za 
wodomierzem zamontowanym w budynku. 

Monitorowanie procesów
 Nad procesami ujmowania i uzdatniania wody 
czuwa zespół specjalistów. Kontrolują oni 
liczne urządzenia do pomiaru jej parametrów, 
począwszy od prędkości przepływu (przepływo-
mierz), poprzez ciśnienie (ciśnieniomierz), aż po 
nadzór nad jej jakością (sondy pH, temperatura, 
przewodnictwo). Prowadzony jest monitoring 
laboratoryjny właściwości fizykochemicznych 
i bakteriologicznych w wytypowanych punktach 

systemu wodociągowego, pod kątem zgodno-
ści z parametrami wody pitnej wyznaczonymi 
przez Ministerstwo Zdrowia. W przypadku 
jakichkolwiek odstępstw, do czasu ich wy-
eliminowania i przywrócenia odpowiedniej 
jakości wody, system wodociągowy zostaje 
natychmiast wyłączony z eksploatacji. Takie 
sytuacje najczęściej spowodowane są ska-
żeniem bakteriologicznym wynikającym 
z wtórnego zanieczyszczenia wody. Ostatnim 
pomiarem jest pomiar ilościowy, który odbywa 
się u odbiorcy. 

Metody oczyszczania ścieków
Oczyszczanie ścieków komunalnych i prze-
mysłowych na ogół składa się z czterech faz: 
mechanicznej, biologicznej, usuwania związ-
ków biogennych oraz tak zwanej odnowy 
wody. Podczas oczyszczania stosowane być 
mogą następujące metody: mechaniczne, 
chemiczne, biologiczne, mieszane oraz 
dezynfekcja.

Dobór odpowiednich metod następuje 
w zależności od rodzaju ścieków i powinien 
być tak pomyślany, aby przy minimum na-
kładów uzyskać możliwie najwyższy stopień 
oczyszczenia. Te założenia sprawiają, że stosuje 
się jedną lub kilka z wymienionych metod. 
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Następnie osad poddawany jest odwodnie-
niu i suszeniu. Wśród stosowanych metod 
biologicznych można wymienić również 
biomembranowe, a także roślinne.

Wielostopniowe oczyszczanie ścieków 
może jednak pozostawić zanieczyszczenia, 
które trudno poddają się rozkładowi. Są to 
związki refrakcyjne. Aby je usunąć stosowane 
są metody fizykochemiczne (mieszane). Jedną 
z nich jest sorpcja na węglu aktywowanym, 
metoda skuteczna lecz bardzo kosztowna. 
Alternatywą może być hodowla odpowiednich 
szczepów bakterii działających na konkretny 
chemiczny związek. (Te same szczepy mogą 
być wykorzystane do regeneracji węgla 
aktywowanego). 

Bardzo szerokie i skuteczne zastosowanie 
w technice oczyszczania ścieków surowych 
lub oczyszczonych ma odkażanie (dezynfekcja) 
chlorem, który utlenia i niszczy organizmy 
zwierzęce i roślinne. Poprawiane mogą być 
w ten sposób wyniki sedymentacji i od-
tłuszczania, a także neutralizowany przykry 
zapach. Tę metodę można zastosować również 
wtedy, gdy dopływ szkodliwych ścieków 
przemysłowych eliminuje wykorzystanie 
metod biologicznych.
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fot. 1.
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

fot. 2.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 

w Tomaszowie Mazowieckim.
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Ślad wodny

woda jest dobrem, z którego korzy-
stamy codziennie w różnych celach. 

Potrzebujemy jej do picia, prania, kąpieli, 
sprzątania domu, podlewania ogródka, mycia 
samochodu… Ludzie oprócz tego, że zuży-
wają wodę do tych celów, korzystają z niej 
również pośrednio, w postaci np. kauczuku 
(opony samochodowe) czy bawełny (odzież). 
Ogromne ilości wody wykorzystuje przemysł 
i rolnictwo. Wyprodukowanie dziewięćdziesięciu 
par spodni dżinsowych pochłania 1 tys. m³ 
wody. Każdy kto zaczyna dzień od wypicia 
filiżanki kawy, zużywa 140 l wody – tyle jej 
bowiem potrzeba, żeby otrzymać porcję tego 
napoju. Jeden litr mleka to aż 1 tys. l wody. By 
uzyskać plon w postaci 1 kg pszenicy, trzeba 
zużyć 1,35 tys. l wody, ryżu – ponad dwa razy 
tyle, bo 3 tys. l. Jednak do wyprodukowania 
1 kg mięsa wołowego potrzeba aż 16 tys. l, 

a 1 kg czekolady – od momentu zasadzenia 
kakaowca przez wszystkie procesy techno-
logiczne – 17,2 tys. l. 

Skąd to wiadomo? Mówi o tym ślad wodny 
(ang. water footprint), który jest metodą po-
miaru bezpośredniego i pośredniego zużycia 
wody podczas konsumowaniu dóbr, do wy-
tworzenia których była potrzebna. Podstawy 
metodologiczne dla obliczania śladu wodnego 
stworzył prof. Arjen Y. Hoekstra z UNESCO-
IHE, a rozwinęli je uczeni z Uniwersytetu 
Twente w Holandii. Wskaźnik śladu wodnego, 
na który składa się wiele elementów, pozwala 
ustalić nie tylko objętość wody zużytej, np. 
w mieście, w regionie, ale także niezbędnej 
do wytworzenia dowolnego produktu. Na 
ślad wodny składa się woda z rzek, jezior, 
stawów, zbiorników podziemnych (wo-
dociągi), a także deszcz, woda dostępna 
w warstwie gleby na głębokości do 50 cm 

oraz woda, do której zaliczane są ścieki 
i wody zanieczyszczone.

W obliczaniu indywidualnego śladu wodnego 
bierze się pod uwagę ilość wody potrzebnej 
człowiekowi np. do picia, mycia czy zużytej 
w toalecie. Minimalna ilość wody, potrzebna 
człowiekowi do zaspokojenia życiowych 
potrzeb w ciągu roku, to około 1 tys. m3, 
czyli 1 mln l. Oznacza to, że dziennie potrze-
bujemy jej prawie 3 tys. l! Uwzględniono tu 
wodę do picia, czynności higienicznych oraz 
potrzebną do wyprodukowania spożywanej 
żywności (na przykład do podlewania upraw 
na całym świecie). Polskie badania pokazały, 
że przeciętny konsument cechuje się śladem 
wodnym w ilości 1271 m3 na rok. Najwyższy 
– jeśli tak można powiedzieć – wkład do 
całkowitego śladu wodnego konsumenta ma 
spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, 
a następnie zbóż oraz kawy, herbaty i kakao. 
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Ślad wodny przeciętnego gospodarstwa 
domowego w Polsce wynosi około 360-400 l 
wody dziennie, co oznacza, że w ciągu miesiąca 
jest to ilość wody wystarczająca do napeł-
nienia ogromnego zbiornika (400 l x 30 dni 
x 12 miesięcy = 144 000 l/rok = 144 m³/rok). 
Tymczasem w Chinach na jednego człowieka 
przypada rocznie tylko 700 m³ wody. 

Sposoby ochrony zasobów wody
Ochrona wód kojarzy się na ogół z poprawą 
ich jakości. Obejmuje wszakże znacznie wię-
cej przedsięwzięć, które skupiają się m.in. na 
ograniczaniu – a najlepiej na eliminowaniu – 
dopływu zanieczyszczeń. Mówimy wówczas 
o jakościowej ochronie zasobów wodnych. 
Natomiast ochrona ilościowa wiąże się z ich 
racjonalnym użytkowaniem i zachowaniem 
równowagi, między ilością wody czerpanej 
a dostępnymi jej zasobami. 

Jakość wód, przede wszystkim tych prze-
znaczonych do spożycia, ma istotny wpływ 
zarówno na zdrowie ludzi, jak i na funkcjo-
nowanie ekosystemów. Prawo wodne usta-
nawia konieczność uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków, 

a odpowiednie przepisy wyznaczają maksymalne 
wartości wskaźników zanieczyszczenia ścieków 
już oczyszczonych, które są odprowadzane 
do wód lub do ziemi. Pomimo odnotowanej 
w ostatnich latach znacznej poprawy, stan 
czystości wód powierzchniowych jest wciąż 
niewystarczający. Szczególną uwagę należy 
poświęcić odtwarzaniu i utrzymaniu dobrego 
stanu wody i ekosystemów od niej zależnych oraz 
przeciwdziałaniu jej eutrofizacji. Ograniczenie 
nawożenia azotem i fosforem w rolnictwie 
ma w tej sytuacji znaczenie fundamentalne. 

Najskuteczniejszą formą ochrony wód 
powierzchniowych przed zanieczyszcze-
niem jest… oczyszczanie ścieków. Tak więc 
bardzo istotna jest rozbudowa infrastruktury 
oczyszczania (w tym oczywiście budowa ka-
nalizacji oraz indywidualnych, przydomowych 
systemów), a także inwestycje obejmujące 
zagospodarowanie komunalnych osadów 
ściekowych. Zanieczyszczeniom można za-
pobiegać poprzez odpowiednią lokalizację 
oraz eksploatację odpadów. 

Wody podziemne ulegają degradacji 
w mniejszym stopniu niż powierzchniowe, 
gdyż izolowane są nieprzepuszczalnymi 

warstwami gliny i pyłów. Niezależnie od 
tego, powinny być szczególnie chronione, 
gdyż przeznaczone są przede wszystkim do 
picia. Dużym zagrożeniem dla nich pozostają 
niekontrolowane wysypiska odpadów. 

Utrzymanie równowagi biologicznej w eko-
systemach morskich jest niesłychanie ważne, 
a zagrożenie zanieczyszczeniami niesionymi 
z prądem rzek, opadającymi z atmosfery, 
a także powstającymi w następstwie katastrof 
morskich, np. awarii tankowców etc.

Do podstawowych sposobów ochrony 
wody należy: całkowite oczyszczanie ścieków; 
zamykanie obiegów wodnych w cyklach produk-
cyjnych i odzyskiwanie wody ze ścieków (tzw. 
czyste technologie w produkcji przemysłowej); 
utylizacja wód kopalnianych oraz powtórne 
ich wtłaczanie do górotworów; zabezpieczanie 
hałd i wysypisk przed wyciekaniem trujących 
substancji; unieszkodliwianie i zagospodaro-
wywanie osadów ściekowych; budowanie 
zbiorników retencyjnych; napowietrzanie wód 
stojących; racjonalne stosowanie pestycydów 
i nawozów; wyeliminowanie odprowadzania 
podgrzanej wody (energetyka) bezpośrednio 
do naturalnych zbiorników. 
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Metody oszczędzania wody 
Może warto, podczas odczytywania stanu wodomierza, pomyśleć o światowych zasobach 
wody, których nieograniczoność jest jedynie złudzeniem. Poza tym należy mieć świadomość, 
że jeśli jedni czerpią z tego zasobu nadmiernie, innym może po prostu jej zabraknąć. Ważną 
rolę do odegrania w tym dziele mają programy edukacyjne. 

Zasadnicze i znaczące zmniejszenie zużycia wody można osiągnąć poprzez ograniczenie 
strat na magistralach sieci wodociągowej i wewnątrz budynków oraz przez instalowanie stałych 
urządzeń pomiarowych, a także indywidualne rozliczanie zużycia. Wytyczną ogólną, którą nale-
ży się kierować, jest racjonalne gospodarowanie wodą dla zaspokojenia potrzeb społecznych, 
przemysłowych i rolniczych. Zwłaszcza przemysł może w tej mierze dużo uczynić, gdyż jest naj-
większym konsumentem wody, dlatego nawet niewielkie usprawnienia w tym zakresie owocują 
wielkimi oszczędnościami. Wykorzystanie wody w rolnictwie, w niektórych częściach Europy, 
staje się w oczywisty sposób niezrównoważone. Rolnicy przechodzą na systemy intensywnego 
nawadniania, gdyż zyskuje na tym wydajność produkcji. Na przykład w Hiszpanii 14% użytków 
rolnych, które są nawadniane, daje ponad 60% łącznej wartości produktów. Oczywiste jest jed-
nak, że rolnicy obficie podlewają plantacje, jeżeli zyski z większych plonów przewyższają koszt 
budowy systemów nawadniania i pobierania dużej ilości wody. Jeszcze kilka lat temu dotacje 
Unii Europejskiej zachęcały do upraw wymagających intensywnego nawadniania.

Poza aspektami ekonomicznymi bardzo istotne, a może najistotniejsze, są aspekty środowi-
skowe. Racjonalizacja zużycia wody powinna uwzględniać ilościowe i jakościowe możliwości 
ekosystemów. Oznacza to ograniczenie marnotrawstwa wody, nieuzasadnionego wykorzy-
stywania wód podziemnych na cele przemysłowe i dążenia w produkcji przemysłowej do 
stosowania najlepszych, dostępnych technik i technologii. Jedną z nich jest wykorzystywanie 
zamkniętych cyklów obiegu wody, używanej np. jako chłodziwo. 

Upowszechniane i zalecane sposoby oszczędzania wody zaczynają być widoczne. Badania 
i sondaże pokazują, że popularna jest rezygnacja z kąpieli w wannie na rzecz szybkiego prysz-
nica, co pozwala czterokrotnie zmniejszyć zużycie wody. Miesięcznie, dla czteroosobowej 
rodziny, jest to o ponad 8 tys. l mniej. Wiele osób przekonało się, że zmywarka jest nie tylko 
wygodniejsza od mycia naczyń w zlewie, ale także przyczynia się do zaoszczędzenia wody. 
Inne sposoby sprzyjające oszczędzaniu to choćby zamykanie kranu podczas mycia zębów 
i golenia zarostu, używanie pralki przy wypełnionym bębnie, a także zbieranie deszczówki 
do celów gospodarczych. Sprawdzonym sposobem na zmniejszenie rachunków za wodę 
jest również instalowanie nowoczesnej armatury. Na przykład baterie z ekoprzyciskiem lub 
sterowane fotokomórką ograniczają zużycie wody nawet o połowę. Podczas gdy klasyczny 
kran z jednym uchwytem ma przepływ około 12 l/min., to bateria z ekoblokadą zużywa jedy-
nie 8 l/min., a model bezdotykowy 6 l/min. Producenci armatury montują ponadto różnego 
rodzaju perlatory i ograniczniki wypływu wody.

fot. 1-2.
Zajęcia proekologiczne dla przedszkolaków 

prowadzone przez PWiK w Tarnowskich Górach.
fot. 3.

Warsztaty ekologiczne organizowane przez 
Dąbrowskie Wodociągi.

fot. 4-7.
Jakość wód ma istotny wpływ

zarówno na zdrowie ludzi,
jak i na funkcjonowanie ekosystemów.
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Studnie, rurmusy, rząpie,
czyli trudne początki...
Bogata sieć rzek, rzeczek i strumieni oraz 
obfitość wód podziemnych sprawiła, iż 
obszary, które dziś znajdują się w granicach 
województwa łódzkiego, od najdawniejszych 
czasów sprzyjały osadnictwu. Pierwsze stałe 
osady powstawały na nich już blisko 3 tys. lat 
temu – zarówno nad strumieniami, rzekami 
i źródłami, z których osadnicy czerpali wodę 
bezpośrednio, jak i wokół drążonych studni, 
których solidność i wydajność warunkowała 
przetrwanie skupiska. 

Istnienie dużej ilości studzien potwierdzają 
liczne odkrycia archeologiczne. Najstarsze 
spośród nich, odkopane na terenie woje-
wództwa łódzkiego, pochodzą z okresu 
kultury łużyckiej, czyli sprzed 2,5 tys. lat. Ich 
drewniane konstrukcje odkryto w czasie 
budowy drogi S8, w okolicach Ldzania koło 
Łasku. Z kolei w Jankowie, w gminie Piątek, 
odsłonięto ludne osiedle z czasów tzw. kultury 
przeworskiej, z okresu cesarstwa rzymskiego. 
Jego mieszkańcy korzystali z kilkunastu stu-
dzien o drewnianych cembrowinach, które 
stanowiły albo wydrążone pnie grubych 
drzew, albo konstrukcje z solidnych dranic. 
Studnie te, datowane na III-IV wiek, mogły 
z naddatkiem zabezpieczyć miejscowym 
dostęp do wody. 

 Studnie publiczne w osadach, grodach, 
wreszcie we wsiach i miastach, na terenie 
obecnego województwa łódzkiego, budowano 
w średniowieczu oraz czasach nowożytnych 

Łódź, miasto które w XIX stuleciu, w iście amerykańskim 
tempie przeistoczyło się z małej osady w potężną 
przemysłową metropolię i jedno z największych skupisk 
ludzkich na ziemiach polskich, ma własną historię tworzenia 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wodociągi 
województwa 
łódzkiego

na głównym placu, dziedzińcu lub w rynku, 
aby wszyscy mieszkańcy mieli zapewniony 
dostęp do wody. W publicznych punktach 
poboru wody obowiązywały specjalne 
przepisy, mające pomóc w utrzymaniu ich 
czystości. Zakazane było m.in. pranie w nich 
odzieży czy pojenie zwierząt gospodarskich. 
Budowano jednocześnie prymitywne ka-
nały, odprowadzające płynne nieczystości. 
Obok studni drewnianych – okrągłych lub 
kwadratowych – coraz częściej powstawały 
też kamienne.

Do czerpania wody ze studni wykorzy-
stywano żurawie, składające się z pionowo 
wbitego pala oraz prostopadłej do niego, 
ruchomej żerdzi, obciążonej na jednym 
końcu ciężarkiem, a na drugim wiadrem. 
W przypadku studni głębokich, podobnie jak 
we wcześniejszych stuleciach, instalowano 
nad studnią drewniane koło zębate i naczynie 
do czerpania wody. 

W średniowieczu, w granicach dzisiejszego 
województwa łódzkiego – podobnie jak na 
obszarze całego kraju – zaczęto kłaść pry-
mitywne wodociągi, nazywane dziś uczenie 
grawitacyjnymi. Tę szumną nazwę nadano 
dość prostemu połączeniu pni z wydrążonymi 
bruzdami i dopasowanymi belkami (zakrywa-
jącymi je od góry), którymi doprowadzano 
wodę do ludzkich siedzib z przepływających 
wyżej strumieni i rzek. 

Wodę rozprowadzano także, wykorzystując 
system przemyślnie sprzężonych beczek, 
z których każda kolejna usytuowana była 

nieco niżej. Beczki te – dokładnie zakryte, 
o pojemności kilkunastu wiader, nawiercane 
w dolnej części i umieszczane w tzw. dołach 
chłonnych, celem odprowadzenia nadmiaru 
wody – łączone były rurami, wykonanymi 
z drewna, zakopanymi na głębokości około 
metra i ocieplanymi mchem. Do uszczelnienia 
spojeń pomiędzy beczkami i rurami stosowano 
darte szarpie, z lnianego płótna oraz wosk.

Na początku XV stulecia pojawiły się na 
ziemiach polskich wodociągi, transportujące 
wodę pod niewielkim ciśnieniem. Jej dopro-
wadzanie do wyżej położonego zbiornika, 
wytwarzającego ciśnienie, odbywało się tzw. 
rurmusem, zaopatrzonym w drewniane koło, 
wyposażone w czerpaki – kubły lub wiadra do 
nabierania wody – i napędzane za pomocą 
koła wodnego. Woda rozprowadzana była 
do odbiorców rurami, wykonanymi z pni 
sosnowych, drążonych ręcznymi świdrami, 
bądź (rzadziej) prymitywnymi wiertarkami, 
poruszanymi kołem wodnym o pionowej 
osi. Rury te spajano następnie metalowymi 
łącznikami, uszczelniając łącza konopiami 
lub mchem oraz smołą. 

Średniowieczne urządzenie wodociągowe 
składało się zatem ze źródła, czyli czerpalni 
i  instalacji rozprowadzającej. Skuteczność 
tego układu była zależna od kilku czynników: 
obfitości wody w źródle i szybkości nurtu 
rzeki, efektywności urządzenia czerpalno-pod-
noszącego, wysokości i objętości zbiornika, 
wreszcie przepustowości rurociągów. Jeśli 
ujęcie znajdowało się nad poziomem rzeki, 
jej nurt w znaczącym stopniu decydował 
o wydajności instalacji, gdyż moc napędu uza-
leżniona była od obrotów koła napędowego, 
przenoszonych następnie na koło czerpalne 
(czerpakowe). Na obwodzie takiego koła, jak 
już wspomniano, umocowane były wiadra 
(kubły) lub zamontowane na stałe drewniane 
skrzynki, tzw. koła skrzynczaste, pełniące funkcję 
nabieraków, oddające nabraną wodę do koryta. 
Koła czerpakowe, stosowane w rurmusach, 
były zdolne podnosić wodę na potrzebną 
wysokość. Wlewały one wodę do zbiornika, 
z którego następnie była rozprowadzana.

1

w o j e w ó d z t w o  ł ó d z k i e

prof. Przemysław Waingertner

1

fot. 1.
Rurmus – urządzenie do podnoszenia wody na 

wysokość 20 m do zbiornika w wieży ciśnień.
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1

2Sieć rurociągów doprowadzała wodę 
do – ustawionych w wielu punktach osady 
czy miasta – tzw. rząpi, czyli pomniejszych 
zbiorników o kształcie koryt, skrzyń, lub 
beczek, częściowo wkopanych w ziemię, 
z których następnie czerpano wodę na po-
trzeby warsztatów bądź prywatnych siedzib 
przez „szubieniczki” – wydrążone kolumny, 
zaopatrzone w zamykany, boczny wylew. 
Z czasem pobór wody z rząpi ułatwiano przez 
zamontowanie przy nich ręcznych pomp, 
które przyspieszały jej przepływ. Te pierwsze, 
średniowieczne rurociągi wyposażone były 
również w proste zawory. W drewnianym 
przewodzie wycinano niewielki otwór, 
w którym, w razie potrzeby, osadzano do-
pasowany, drewniany klocek, odcinający 
skutecznie przepływ wody. 

Rozmaicie bywało z jakością dostarczanej 
wodociągami wody. Jej przydatność do 
spożycia, w wielu przypadkach, pozostawiała 
wiele do życzenia. Dotyczyło to szczególnie 
osad, pobierających wodę z rzek czy strumieni, 
przepływających przez sieć wodociągową. 
Ujęcia bywały często zanieczyszczane przez 
rzemieślniczą produkcję i ścieki, spływające 
do tych wód. Rury wodociągowe nie były 
również w pełni szczelne, co zwiększało 
możliwość zanieczyszczenia wody ściekami. 
W średniowieczu instalacje wodociągowe nie 
posiadały przy tym systemów filtracyjnych. 
Ich funkcję pełniły studnie osadnikowe, 
gromadzące szlam. Lokalizowano je poniżej 
przewodów wodociągowych. 

Każdy z mieszkańców średniowiecz-
nego miasta, który chciał mieć „prywatne 
przyłącze” do rurociągu, musiał uzyskać na 
jego doprowadzenie zezwolenie od rady 
miejskiej. Za regularne korzystanie z wody, 

doprowadzanej do miasta, pobierano przy 
tym specjalny podatek, zwany rurnym. Musieli 
go uiszczać zarówno ci spośród mieszczan, 
którzy eksploatowali własne, wcześniej 
„zalegalizowane”, przyłącza, lub pobierali 
wodę bezpośrednio z rząpi, jak i korzysta-
jący z dobrodziejstwa studni miejskich lub 
prywatnych. Z płacenia rurnego zwolnieni 
bywali rajcowie, biskupi, klasztory oraz 
znaczniejsi mieszczanie, przedstawiciele 
stanu rycerskiego (szlacheckiego) i królew-
scy urzędnicy. 

Równolegle powstawały – początkowo 
prymitywne – urządzenia kanalizacyjne. 
Rolę kanałów odprowadzających nieczy-
stości pełniły przede wszystkim rynsztoki, 
biegnące po obu stronach ulicy lub jej 
środkiem. Mogły nimi być – stosowane 
również do przepływu wody – drewniane 
kanały, wydrążone w sosnowych, okrągłych 
lub czworobocznych w przekroju pniach, 
zakrytych od góry deskami. Jako lepiszcza, 
łączącego elementy takiego przewodu ka-
nalizacyjnego, używano również dziegciu. 

fot. 1.
Maszyna służąca do wyrobu drewnianych rur.

fot. 2.
Wodociąg z XV w. – drzeworyt z 1550 r.

fot. 3.
Zamek w Uniejowie, 1846 r.

fot. 4.
Park w Arkadii niedaleko Łowicza, 1846 r.

fot. 5.
Skierniewice, lata 50. XX w.

fot. 6.
Skierniewice, koniec XIX w.

fot. 7.
Zduńska Wola, XIX w.

fot. 8.
Sulejów, koniec XIX w.
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fot. 1-2.
Zamek w Łęczycy z XIV w.
fot. 3.
Zamek w Basiekierach z XV/XVI w.
fot. 4.
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie, 
kościół wzniesiony w XII w.
fot. 5.
Obwarowania zespołu klasztornego opactwa cysterskiego 
w Sulejowie z XII w.
fot. 6.
Zamek w Oporowe z XV w.
fot. 7.
Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej, z XIV w.
fot. 8.
Brama Krakowska w Wieluniu.
fot. 9.
Zamek w Drzewicy z XVI w.
fot. 10.
Dwór obronny Kapituły Krakowskiej w Pabianicach, powstał w XVI w.
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w jego bezpośrednim sąsiedztwie – zaczęła 
stawać się dynamicznie rozwijającym się 
centrum przemysłu włókienniczego. 

Spośród wymienionych czynników, sprzy-
jających karierze miasta, to trzeci z nich był 
zdaniem historyków zdecydowanie najbardziej 
istotny. Podkreślają oni, iż Łódź przekształciła 
się w wielkoprzemysłową metropolię, dzięki 
gęstej sieci rzecznej i licznym źródłom, wy-
pływającym w okolicy oraz bogactwu wód 
podziemnych, co umożliwiało czerpanie wody 
w celach przemysłowych i to już z głębokości 
kilkunastu metrów. W tym samym celu kopano 
studnie, ułatwiające ludziom dostęp do wody 
pitnej. O ile jednak system ten dość dobrze 
sprawdzał się w przypadku rozwijającego 
się miasteczka, o tyle metropolia z szybko 
rozwijającym się przemysłem włókienniczym 
i przedsiębiorstwami, dającymi pracę setkom, 
a później tysiącom robotników, błyskawicznie 

spuszczał, bez dodatkowych kosztów i inwe-
stycji, bezpośrednio do kanału rzeki Jasień, 
znajdującego się na terenie samej fabryki.

W Łodzi, na przełomie XIX i XX stulecia, tylko 
nieliczne, najbardziej luksusowe kamienice 
bądź reprezentacyjne, fabrykanckie rezyden-
cje posiadały własne wodociągi, czerpiące 
wodę z prywatnych studni głębinowych, oraz 
systemy odprowadzania nieczystości poza 
obręb budynku. Przytłaczająca większość 
mieszkańców miasta korzystała z publicz-
nych ujęć wody, usytuowanych na łódzkich 
placach i ulicach lub też z płytkich studni, 
wykopanych na podwórkach poszczególnych 
posesji. W części z nich woda pozostawiała 
wiele do życzenia, czasami nie nadawała się 
do spożycia ze względu na znajdujące się 

Ziemia obiecana, zapach wielkich pie-
niędzy i... odór ścieków
Spośród wszystkich wielkich miast na ziemiach 
polskich, najpóźniej system miejskich wo-
dociągów i nowoczesnej kanalizacji powstał 
w Łodzi. Z drugiej strony przyznać trzeba, iż 
w XIX stuleciu miasto nad Łódką rozrastało się 
w oszałamiającym, niespotykanym wówczas 
w Europie i na świecie, iście ekspresowym 
tempie. Z miasteczka liczącego, w pierw-
szych dekadach wieku, zaledwie kilkuset 
mieszkańców, w ciągu stu lat (do wybuchu 
I wojny światowej) wyrósł potężny ośrodek 
przemysłowy, blisko trzykrotnie większy od 
historycznych polskich stolic – Poznania 
i Krakowa. Rozbudowująca się, w sposób 
niekontrolowany i spontaniczny, Łódź była 
jedynym tak dużym miastem przemysło-
wym w Europie, które nie miało kanalizacji 
w momencie, gdy liczba jego mieszkańców 
osiągnęła, na początku XX wieku, krytyczne pół 
miliona. Co więcej – było to wówczas miasto 
najgęściej zaludnione na ziemiach polskich. 

Historia bajecznej kariery Łodzi przemy-
słowej (nazywanej ziemią obiecaną przed-
siębiorczych „lodzermenschów”, polskim 
Manchesterem, perłą w koronie Romanowów) 
rozpoczęła się w początkach XIX stulecia. 
Ta niewielka wówczas osada, ze względu 
na swoje niezwykle korzystne położenie 
– usytuowanie przy ważnych szlakach 
komunikacyjnych, obfitość gliny i drzewa 
w okolicy, a przede wszystkim bogactwo 
mniejszych i większych strumieni i rzeczek, 
przepływających przez samo miasteczko lub 

wyczerpała zapasy wodne, zamieniając przy 
tym rzeczki w cuchnące ścieki. 

W konsekwencji fabrykanci zaczęli nawier-
cać studnie głębinowe. Silna konkurencja 
pomiędzy „lodzermenschami” sprawiała, 
że studnie te powstawały, a następnie były 
stopniowo pogłębiane, w wielkim sekrecie. 
Przedsiębiorstwo, którego pracownicy wiercili 
studnię na terenie fabryki przemysłowego 
potentata, Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, 
zostało zmuszone do zobowiązania się, 
w szczegółowo spisanym kontrakcie, że po 
ukończeniu robót nie wybuduje w Łodzi, 
dla żadnego konkurenta łódzkiego „króla 
włókna”, podobnego ujęcia, ani też nikomu 
nie zdradzi żadnych szczegółów inwestycji. 
Natomiast same prace wiertnicze prowadzone 
były pod ścisłym nadzorem grupy strażników, 
którzy zdecydowanie usuwali ciekawskich 
przechodniów, a wśród nich ewentualnych 
szpiegów z sąsiednich przedsiębiorstw, 
daleko od miejsca prac. 

Konkurencyjne podejście do zasobów 
wodnych doprowadziło do tego, że łódzkich 
fabrykantów właściwie nie interesowała bu-
dowa wodociągów komunalnych – z obawy 
o zmniejszenie się ilości wody na potrzeby 
fabryk. Z kolei z problemem produktu ubocz-
nego – wielkich ilości płynnych nieczystości 
i  ścieków – radzili sobie dość skutecznie, 
choć w sposób iście barbarzyński, czyli 
doprowadzając je bezpośrednio do rynsz-
toków, strumieni i rzek, płynących w pobliżu 
należących do nich zakładów. Karol Scheibler 
– rywalizujący z I.K. Poznańskim o miano naj-
większego łódzkiego przedsiębiorcy – posunął 
się nawet do tego, że ścieki ze swej tkalni 

projektu nowoczesnej kanalizacji i systemo-
wego zaopatrzenia miasta w wodę. Zadanie 
to powierzono inżynierowi Wiliamowi 
Heerleinowi Lindleyowi, jednemu z najlepszych 
ówczesnych europejskich fachowców w tej 
dziedzinie, synowi Wiliama Lindleya (obaj 
opracowali wcześniej projekt sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej, m.in. dla Warszawy), 
który – z upoważnienia seniora – miał nad 
jego realizacją bezpośrednią pieczę.

W 1909 roku gotowy był już projekt z prze-
biegiem planowanych linii wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Bogata dokumentacja 
– niezwykle szczegółowa i dopracowana – 
została przetransportowana do miasta nad 
Łódką w skrzyniach, ważących razem prawie 
130 kilogramów. Rzetelne plany i wyliczenia 
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fot. 1.
Fabryka sztucznego jedwabiu 

w Tomaszowie Mazowieckim, 1927 r.
fot. 2.

Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych Izraela 
Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi, pocz. XX w.

fot. 3.
Młyn w Wodzieradach, 1916 r.

fot. 4.
Wieża wodna na dziedzińcu 

Widzewskiej Manufaktury w Łodzi, lata 30. XX w.
fot. 5.

Łódź, lata 1925-1929.

w niej zanieczyszczenia chemiczne, pocho-
dzące z miejscowych fabryk, albo bakterie 
chorobotwórcze, których obecność wynikała 
z bliskiego sąsiedztwa studzien z ustępami 
i dołami kloacznymi, zapełniającymi się 
ekskrementami i  innymi brudami w coraz 
szybszym tempie. 

Na skutek nacisków mieszkańców, spo-
łeczników i lekarzy, w 1901 roku, ówczesny 
prezydent Łodzi, Władysław Pieńkowski, 
zgodził się na opracowanie wstępnego 

Brytyjczyka przyczyniłyby się do szybkiej 
realizacji projektu, gdyby nie fakt, iż kasa 
miejska świeciła pustkami i zabrakło środ-
ków finansowych na drogą, ale jakże bardzo 
pożądaną inwestycję. Brytyjczyk jednak nie 
próżnował. Zastój w realizacji planów, opra-
cowanych dla Łodzi, przysłużył się budowie 
wodociągów i kanalizacji w dalekim kaukaskim 
Baku. Wybuch I wojny światowej (1914 r.), 
odsunął, w bliżej nieokreśloną przyszłość, 
wszelkie plany i projekty. 

1
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fot. 1-2.
I Pułk Szwoleżerów kąpiący się w Bzurze, 1929 r.

fot. 3.
Rzeka Bzura, 1929 r.

fot. 4.
Główna ulica w Koluszkach, lata 1918-1939.

fot. 5.
Łowicz, 1910 r.

fot. 6.
Budowa zbiorników wody w Łodzi, lata 1935-1937. 
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Na kłopoty? Inżynier Skrzywan!
Do sprawy stworzenia systemu kanalizacyjnego 
i sieci wodociągów dla miasta powrócono 
w Łodzi natychmiast po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Decyzja o  tym, że 
w stolicy polskiego włókna powstanie w końcu 
sieć kanalizacyjno-wodociągowa zapadła na 
powrót już w 1919 roku. Wystarczyło kilka 
miesięcy, aby władze miejskie uchwaliły re-
alizację pełnych planów kanalizacji. Zgodnie 
z nimi wszystkie miejskie posesje miały być 
podłączone do sieci kanalizacyjnej w ciągu 
6 lat – od momentu jej położenia w okolicy 
starych domów – oraz jednocześnie, gdy 
budowany jest nowy dom. Jednak, jak się 
okazało, uznanie projektu za punkt wyjściowy 
prac, nie oznaczało początku ich realizacji.

Tymczasem sytuacja sanitarna Łodzi stawała 
się coraz gorsza: wodę do picia w mieście 
czerpano wówczas ze studni o głębokości 
zaledwie kilku lub kilkunastu metrów; stud-
nie znajdowały się często w pobliżu dołów 
kloacznych; nieczystości, tylko w nieznacznej 
ilości, wywożone były poza obręb miasta; 
większość ścieków domowych i wszystkie 
fabryczne spływały ulicznymi rynsztokami. 
Włodarze Łodzi kierowali liczne pisma do 
posłów i senatorów, w których powtarzała 
się wspólna konkluzja – trzeba zapewnić 
miastu fundusze niezbędne do budowy 
kanalizacji, której powstanie jest nie tylko 
odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, 
lecz potrzebą chwili, wynikającą z zagrożeń 
sanitarnych i epidemiologicznych.

Kiedy wreszcie zebrano środki finansowe 
i zdecydowano się rozpocząć budowę sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, zadbano także 
o fachowca, godnego śmiałości i rozmachu 
planów W. H. Lindleya. Wybór padł na in-
żyniera Stefana Skrzywana. Kiedy otrzymał 
on od miasta zlecenie na realizację projektu 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, był już 
postacią szeroko znaną wśród specjalistów 
i cenioną w branży. 

Budowa systemu wodociągów i kanalizacji 
w mieście nad Łódką okazała się przed-
sięwzięciem nadspodziewanie trudnym. 
Wysokie koszty inwestycji, wymuszające na 
władzach miejskich zaciągnięcie pożyczki, 
a także ograniczenie części wydatków budże-
towych, stanowiły tylko jeden z problemów. 
Prace nad doprowadzeniem wody i kanałów 

napotkały przeszkody, wynikające także 
z fatalnego stanu technicznego budynków, 
usytuowanych przy ulicach, wzdłuż których 
prowadzono wykopy. Domy te, budowane 
szybko i z materiałów pozostawiających 
wiele do życzenia, groziły teraz zawaleniem. 

W sytuacji, gdy realizm nakazywał selekcję 
planów i ich stopniowe wdrażanie, inżynier 
S. Skrzywan wystąpił z propozycją, aby w pierw-
szym rzędzie urzeczywistnić część projektu, 
odnoszącą się do systemu kanalizacyjnego. 
Ówczesny prezydent Łodzi, Marian Cynarski, 
poparł przedstawione rozwiązanie i we wrze-
śniu 1924 roku, uchwałą Rady Miejskiej, zde-
cydowano o rozpoczęciu budowy kanalizacji 
w mieście. Na realizacje tego celu z kasy miejskiej 
wyasygnowano niebagatelną sumę, 5 mln zł. 

Jednak – pomimo finansowych proble-
mów, przeszkód architektonicznych oraz, 
podejmowanych przez malkontentów prób 
upolitycznienia przedsięwzięcia – w 1925 roku 
ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej, a już 2 lata 
później zaczęto przyłączać do niej pierwsze 
budynki. Prace budowlane zainaugurowano 
dość nietypowo, bo ułożeniem ponad 4 km 
torów tramwajowych. Tym właśnie środkiem 

6

transportu dowożono później materiały budow-
lane na właściwe miejsce i w krótkim czasie. 

Przy budowie kanalizacji pracę znalazły 
tysiące łódzkich robotników. Na potrzeby 
tej inwestycji rozpoczęto nawet produk-
cję cegły klinkierowej, która miała nadać 
kanałom trwałość, zachowując odporność 
na nasiąkanie wodą. Uruchomiono również 
własną betoniarnię i  kopalnię piasku na 
Polesiu Konstantynowskim. By przewozić 
materiał na budowę, kładziono – obok 
sieci tramwajowej – tory dla kolejek 
wąskotorowych. 
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fot. 1.
Budowa kanału burzowego w Łodzi, 1931 r.

fot. 2.
Budowa zbiorników wody w Łodzi, lata 1935-1937. 

fot. 3.
Kolejka dowożąca materiały potrzebne do budowy 

łódzkiej kanalizacji., 1928 r.
fot. 4-5.

Budowa wodociągów i kanalizacji w Łodzi, 1938 r.

Nowy naczelny inżynier, pasjonat pracy, 
angażował się w sprawę osobiście, w spo-
sób który znacznie wykraczał poza ramy 
nakreślonych obowiązków. Pielgrzymował 
wielokrotnie do Warszawy i wydeptywał 
drogi do Ministerstwa Finansów, by – dzięki 
swym wpływom, poważanemu nazwisku 
i talentom negocjacyjnym – pozyskać pie-
niądze na łódzką kanalizację. Z drugiej strony 
cieszył się dużą sympatią robotników. Wielu 
z nich, dzięki fenomenalnej pamięci, znał po 
imieniu, wiedział o ich kłopotach i sytuacji 
rodzinnej. Chętnie rozmawiał z pracownikami, 
fotografował się z nimi, znajdował czas na 
wspólne jedzenie posiłku, motywując ich 
przy każdej okazji do lepszej pracy.

4 5



  łódzkie łódzkie76 77s e k r e t y  w o d y s e k r e t y  w o d y

w o j e w ó d z t w o  ł ó d z k i e
 

1

2 3

4

6

5

fot. 1.
Prace przy zakładaniu kanalizacji na ul. Piotrkowskiej  
w Łodzi, lata 20. XX w.
fot. 2.
Dźwig do budowy sieci wod.-kan., Łódź, 
lata 20. i 30. XX w.
fot. 3.
Robotnicy przy studzience kanalizacyjnej 
na ul. Kopernika w Łodzi, 1925 r.
fot. 4.
Gmach wydziału Kanalizacji i Wodociągów 
w Łodzi, 1938 r.
fot. 5.
Drzwi kanałowe w kolektorze ogólnospławnym w Łodzi.
fot. 6.
Zakładanie sieci kanalizacyjnej w Łowiczu, 1935 r.
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Na efekty dobrego planu i osobistego zaan-
gażowania S. Skrzywana nie trzeba było długo 
czekać. W pierwszym etapie wybudowano 
w systemie akordowym ponad 100 km kanałów 
głównych oraz burzowych. Skanalizowano 
też śródmieście: od ulicy Legionów i Placu 
Wolności po ulice: Kopcińskiego, Obywatelską 
i Żeromskiego. Pierwszy w Łodzi budynek 
(przy ulicy Gdańskiej 106) podłączono do 
kanalizacji miejskiej już 3 września 1927 
roku. Niestety, łódzcy kamienicznicy nie od-
nieśli się z entuzjazmem do realizowanego 
projektu. Niewielu z nich decydowało się na 
skanalizowanie swojej posesji, o czym może 
świadczyć fakt, iż w 1931 roku w zasięgu sieci 
kanalizacyjnej było około 2 tys. nieruchomości, 
spośród których podłączono doń zaledwie 300 
domów. Sytuację zmieniło dopiero zarządze-
nie wojewody łódzkiego, nakazujące w ciągu 
jednego roku, na koszt właściciela, podłączenie 
do kanalizacji każdej posesji, znajdującej się 
w zasięgu rozbudowywanej sieci. 

Duże znaczenie dla powodzenia planów 
S. Skrzywana miało wybudowanie stacji 
mechanicznego oczyszczania ścieków na 
Lublinku. Oczyszczanie mechaniczne pole-
gało w niej przede wszystkim na wyławianiu 
piasku i pływających w ściekach przedmiotów 
oraz odsiewaniu ich na wielkich, ruchomych 
sitach. Oczyszczalnię oddano do użytku 
w 1930 roku i działała aż do lat 90. minionego 
stulecia. Nie wdrożono natomiast, bardzo 
istotnego dla jakości wody, oczyszczania 
biologicznego, proponowanego jeszcze 
w planach W. H. Lindleya. Zaniechanie to 

znacząco przyczyniło się do ekologicznej 
dewastacji rzek Warty i Neru. Choć w centrum 
Łodzi przestały wreszcie płynąć cuchnące 
rynsztoki, brak mechanizmu oczyszczania 
biologicznego spowodował, że wprawdzie 
miasto pozbyło się charakterystycznego, 
drażniącego odoru, lecz w zamian skutecznie 
zatruwało ekosystem rzeczny Neru i Warty. 

Nie wszystkie rozwiązania zaproponowane 
i wdrażane przez S. Skrzywana były zatem 
bezdyskusyjne i idealne. System kanalizacyjny, 
według forsowanych przez niego planów, 
opierał się na korytach dawnych łódzkich rzek, 
zamienionych w kanały ściekowe. Powielając 
zamysł W. H. Lindleya, S. Skrzywan – ze względu 
na niższe koszty oraz ówczesną niemożność 
podczyszczania ścieków deszczowych – wybrał 

formułę kanalizacji ogólnospławnej, a nie tzw. 
rozdzielczej. Oznaczało to, ni mniej, ni więcej, 
że główne kolektory w sąsiedztwie rzek miały 
zamontowane przelewy burzowe, z których 
ścieki, po opadach deszczu, przelewały się 
do koryta rzeki. Mocno już zanieczyszczone 
rzeczki łódzkie wprowadzono pod ziemię, a ich 
koryta betonowano, całkowicie odcinając od 
ekosystemu. 

 Kiedy S. Skrzywan zmarł, Łódź miała już 
wyznaczone i wybudowane dwie strefy, 
objęte tzw. przymusem kanalizacyjnym. Pod 
groźbą surowej kary, kamienicznicy musieli 
podłączyć swoje nieruchomości do kanału 
głównego, po ogłoszeniu przez miasto od-
dania danego ciągu do użytku. Od każdego 
zlewu płacono 10 zł rocznie, od ustępu – po 
30 zł, za jedno tzw. oczko (ogólny wpust 
podwórzowy), gdzie mieszkańcy mogli wy-
lewać pomyje – 30 zł każdego roku. Koszty 
nie były więc niskie.

Do II wojny światowej w Łodzi wybudowano 
blisko 200 km kanalizacji z przyłączami, prawie 
100 km sieci wodociągowej, 2 zbiorniki wody 
na Stokach i stację pomp na Dąbrowie. Wodę 
dla miasta czerpano ze studni głębinowych. 
Do wybuchu wojny powstało ponad 100 km 
kanalizacji ogólnospławnej, którą ścieki sani-
tarne i deszczowe trafiały do, wybudowanej na 
Lublinku, mechanicznej oczyszczalni ścieków. 
Nadmiar tych ścieków – nim dopłynęły do 
oczyszczalni – przez przelewy burzowe był 
odprowadzany do rzek, włączonych w system 
kanalizacji ogólnospławnej. 
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fot. 1.
Studnia głębinowa w Łodzi, 1934 r.
fot. 2.
Budowa wielkiego kolektora ściekowego w Łodzi, 1925 r.
fot. 3.
Montaż zasuw na magistrali wodociągowej, 
podczas budowy SUW Dąbrowa w Łodzi, 1937 r.
fot. 4.
Budowa wodociągów i kanalizacji w Łodzi, 1938 r.
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Budowa wodociągu łódzkiego, lata 30 XX w. Budowa krytego koryta rzeki Łódki, lata 30. XX w.
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Działania te wpłynęły na częściową po-
prawę warunków sanitarnych w mieście, 
zwłaszcza na obszarze śródmiejskim, który 
skanalizowano w największym zakresie. Sieć 
ta obejmowała łącznie około 1/3 łódzkich 
ulic, a przyłączonych do niej było blisko 
3  tys. posesji. Przypomnieć wypada, że 
w latach 1938-1939, spośród polskich miast 
skanalizowano 130, co stanowiło około 1/5 
ich ogólnej liczby. Łódź zatem znalazła się 
wśród „miejskiej elity” II Rzeczypospolitej.

Po 8 latach pracy S. Skrzywana, z cen-
trum miasta zniknęły ścieki, ale palącym 
problemem pozostał wodociąg. Lata 30. XX 
wieku okazały się trudne dla realizacji tego 
projektu, a wybuch światowego kryzysu 
nadszarpnął budżet miasta. Kiedy podjęto 
działania, zmierzające do budowy wodo-
ciągów, władze Łodzi nabyły, położone pod 
Tomaszowem Mazowieckim, tzw. Niebieskie 
Źródła, z których miały być zasilane łódz-
kie wodociągi. Jednakże ze względu na 
światowy kryzys, zapoczątkowany w 1929 
roku, podjęto decyzję o realizacji tańszego 
projektu, opartego na ujęciach wody ze 
studni głębinowych.

Projekt powierzono profesorowi doktoro-
wi inżynierowi Romualdowi Rosłońskiemu, 
który przyjął wstępnie, że sieć wodociągowa 
w Łodzi obejmie prawie 6 km2 w granicach 
kolei obwodowej, zaś od północy sięgnie 
ulic Pojezierskiej i Kniaziewicza oraz parku 
im. A. Mickiewicza. Na Dąbrowie planowa-
no instalację stacji pomp, połączonych ze 
studniami i  zbiornikiem wody na Stokach 
przy pomocy rurociągów. Stamtąd woda 
miała grawitacyjnie docierać do miasta. 
Studnie głębinowe zaczęto wiercić w 1935 
roku. Zakładano, że muszą być one lokowa-
ne poza miastem, żeby nie zakłócać pracy 
studni fabrycznych, a łączna ich wydajność 

osiągnie 40 tys. m³. Do wybuchu II wojny 
światowej uruchomiono trzy spośród pla-
nowanych, natomiast nie zainaugurowano 
pracy wodociągu, którego otwarcie miało 
nastąpić w 1941 roku.

Warto zatrzymać się chwilę przy zbiornikach 
czystej wody na Stokach, wybudowanych 
w okresie sprawowania przez Romualda 
Rosłońskiego pieczy nad tworzeniem łódzkiej 
sieci wodociągowej. Zaprojektowane jeszcze 
przez W. H. Lindleya, nazywane są – ze względu 
na swoją monumentalną, neogotycką archi-
tekturę – podziemną katedrą. Ich charakte-
rystyczny sufit i posadzka są wybudowane 
w kształcie łuków, aby zmniejszyć ciśnienie 
wody. Na sufit każdego zbiornika składa się 
100 ceglanych kopuł, wspartych na 81 ko-
lumnach. Ponieważ zbiorniki wybudowano 
w  jednym z najwyższych punktów Łodzi 
(260 m n.p.m.), miały pełnić rolę naturalnej 
wieży ciśnień – różnica między położeniem 

zbiornika, a najniższym punktem miasta, za-
silanym stąd w wodę, to blisko 100 m. Każdy 
z 4 zbiorników mieścić miał 15 tys. m³ wody. 
Wysokie koszty inwestycji spowodowały, że 
pierwsze 2 zbiorniki zbudowano dopiero 
w latach 1935-1937. Zbiorniki powstały na 
planie kwadratów o 60-metrowych bokach. 
Zasilano je wodą, pochodzącą ze studni głę-
binowych, usytuowanych w Łodzi i okolicy.

W okresie okupacji Niemcy ograniczyli się 
jedynie do dokończenia tego, co rozpoczął 
wcześniej S. Skrzywan i R. Rosłoński. Wojna nie 
sprzyjała inwestycjom w łódzkie wodociągi 
i kanalizację, choć miasto zostało włączone 
do Rzeszy, a dla jego nowych władz zapew-
nienie komfortu niemieckim mieszkańcom 
Litzmannstadt stało się priorytetowym 
zadaniem. Pierwsza woda popłynęła do 
kranów w 1943 roku, a 2 lata później sieć 
wodociągowa liczyła blisko 90 km, podczas 
gdy kanalizacyjna prawie 200. 

1

fot. 1.
Zbiorniki wodne na Stokach, 1938 r.
fot. 2.
Wnętrze zbiorników wodnych w Łodzi, nazywane 
„podziemną katedrą”, lata 1935-1938.
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fot. 1.
Uregulowane koryto rzeki Łódka, 1938 r.

fot. 2.
Łazienka w szkole powszechnej 

im. Stanisława Staszica w Łodzi, 1935.
fot. 3-4.

Basen pływacki Łódzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, 
lata 1921-1933.

fot. 5.
Park im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi, 

lata 1918-1939.
fot. 6.

Fontanna źródlana w Ozorkowie, 1931 r.
fot. 7.

Studnia uliczna w Radomsku, 1935 r.
fot. 8.

Łaźnia referatu policji kobiecej Centralnej Służby 
Śledczej w Łodzi, 1937.
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Od maratonu do sprintu –
łódzkie wodociągi i kanalizacja
po II wojnie światowej 
Pierwsze pięciolecie po zakończeniu wojny 
nie zaznaczyło się w dziejach łódzkich wo-
dociągów i kanalizacji żadnymi znaczącymi 
przedsięwzięciami. Sytuacja miasta w tym 
zakresie, wobec napływu ludności, uległa 
nawet pogorszeniu. Wody pilnie potrzebował 
również przemysł włókienniczy. W socjali-
stycznej Polsce Łódź miała kontynuować 
tradycje stolicy polskiego włókiennictwa, 
stając się branżowym centrum produkcyj-
nym, nie tylko w kraju, ale i w państwach 
zrzeszonych w Radzie Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej. W 1950 roku sytuacja w mie-
ście, pod względem zaopatrzenia w wodę 
była tak zła, że postanowiono ją racjonować.

W roku następnym rząd podjął decyzję 
o budowie wodociągu Łódź-Pilica, którego 
zadaniem było doprowadzanie do miasta 
około 130 tys. m³ wody na dobę. Jej transport 
miał się odbywać imponującymi, 50-kilome-
trowymi rurociągami. Dwa kolejne zbiorniki 
wodne powstały też w  latach 1949-1953 

na łódzkich Stokach. Jednakże już po kilku 
latach od uruchomienia nowego rurociągu 
i  rozbudowie kompleksu zbiorników na 
Stokach, w początkach siódmej dekady 
minionego stulecia, głównie ze względu 
na rozwijający się przemysł, rozwiązania te 
okazały się dalece niewystarczające. Przed 
miastem ponownie stanął problem ciągłych 
dostaw wody.

W wielkim przemysłowym mieście, w 1969 
roku, wobec narastającego zapotrzebowa-
nia na wodę, rozpoczęto budowę Zalewu 
Sulejowskiego. Po 4 latach napełniono go 
wodą i uruchomiono specjalne, potężne 
pompy we wsi Bronisławów. Nowym wo-
dociągiem Sulejów-Łódź zaczęto dostarczać 
wodę do tej ważnej aglomeracji. Jednocześnie 
zainaugurowano wykonanie planu systema-
tycznego budowania studni głębinowych 
w okolicach Łodzi. 

Po zakończeniu inwestycji, związanej 
z wodociągami, w 1974 roku ruszyła budowa 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej (słynnej „GOŚ-ki”). 
Stara oczyszczalnia na Lublinku nie była 

w stanie oczyścić ścieków spływających 
z  rozwijającego się miasta. Podjęto zatem 
decyzję o budowie nowej – nie tylko dla 
Łodzi, ale dla całej aglomeracji – oczysz-
czalni. W latach 60. XX wieku rozpoczęto jej 
projektowanie, w połowie lat 70. ubiegłego 
stulecia zainaugurowano budowę, by pod 
koniec ósmej dekady uruchomić mechaniczną 
część oczyszczalni. 

Po blisko 30 latach od rozpoczęcia in-
westycji w ramach GOŚ-ki, w 2002 roku 
uruchomiono w Łodzi nową oczyszczalnię. 
Długi czas budowy spowodowany był ciągłym 
brakiem pieniędzy. Już dwa lata później, za 
sprawą dotacji unijnych, rozpoczęto dalszą 
rozbudowę i modernizację obiektu, które 
miały doprowadzić do stworzenia jednej 
z największych i najnowocześniejszych 
oczyszczalni kraju. Miała ona spełniać ocze-
kiwania inicjatorów budowy wodociągów 
i kanalizacji sprzed blisko wieku, którzy, wraz 
z następcami, przez lata konsekwentnie dążyli 
do realizacji tego projektu, mimo licznych 
przeciwności. Równocześnie dzięki studniom 
głębinowym oraz rezygnacji w 2004 roku 

z ujęcia w Sulejowie, Łódź uzyskała jedną 
z najlepszych pod względem jakości wód 
w Polsce. 

W 2004 roku Komisja Europejska przyznała 
Łodzi ponad 70 mln euro, na realizację projektu 
w ramach Funduszu Spójności „Wodociągi 
i Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi II”. Zakładał on 
wybudowanie, w ciągu niespełna czterech lat, 
blisko 260 km sieci kanalizacyjnej i położenie 
ponad 60 km wodociągów. W wyniku tych 
działań prawie 100% łodzian miało uzyskać 
dostęp do wody z wodociągów, a także do 
kanalizacji. Ta ostatnia budowana była na 
obrzeżach miasta, gdzie szamba i nielegalnie 
odprowadzane ścieki zanieczyszczały wody 
gruntowe i rzeki. Modernizowano również 
istniejącą już sieć kanałów. W Łodzi, która na 
przestrzeni ostatnich kilku dekad podwoiła 
terytorium, sieć kanalizacyjna nie nadążała za 
ekspansją miasta. Rocznie budowano 20 km 
sieci, co sprawiało, że przewidywany termin 
skanalizowania całej aglomeracji przesunął-
by się o ćwierć wieku. Koniecznie należało 
zatem zwiększyć tempo prac.

Modernizacja i rozbudowa łódzkiej sieci 
kanalizacyjnej okazała się nie lada wyzwaniem, 
nie tylko ze względu na uwarunkowania czy-
sto inżynieryjne i technologiczne. Istotnym 
czynnikiem, wpływającym na przebieg prac 
i  towarzyszącą im atmosferę, był stosunek 
łodzian i mediów do tej inwestycji, w związ-
ku z utrudnieniami m.in. komunikacyjnymi 
w życiu codziennym miasta. Całe przedsię-
wzięcie było dla Łodzi wielkim zadaniem 
logistycznym – kilometry podziemnych 
sieci odpowiadały długości drogi z Łodzi do 
Warszawy i z powrotem. Wyjątkowa w skali 
kraju była też modernizacja kanalizacji ogól-
nospławnej w centrum Łodzi. Polegała ona 
na budowie, na granicy zlewni, ogromnych 
kanałów deszczowych, które przejmą wody 
opadowe z centrum miasta, dotychczas 
wpadające do kanalizacji ogólnospławnej. Do 
budowy podziemnych kanałów wykorzysty-
wane były najnowocześniejsze technologie. 
Dostępność środków finansowych, pozyska-
nych w ramach Unii Europejskiej, pozwoliła 
nie tylko na przyspieszenie budowy sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, ale także na 
zastosowanie nowoczesnych technologii 
oczyszczania ścieków, pozwalających m.in. 
na usunięcie z nich związków fosforu i azotu, 

które dotychczas wpływały na degradację 
rzeki Ner, będącej głównym odbiornikiem 
łódzkich ścieków. Do rzeki tej wróciło życie, 
pojawiła się roślinność i ryby, a nawet bobry. 
Równocześnie tereny nad Nerem odzyskały 
walory turystyczno-rekreacyjne.

Już wcześniej, w 1996 roku, miasto, zapra-
szając do współpracy ekspertów: biologów, 
inżynierów sanitarnych, meliorantów, roz-
poczęło pracę nad tak zwaną renaturyzacją, 
zaniedbanych do tej pory, łódzkich rzek. Jej 
celem było przywrócenie uregulowanych 
i zabetonowanych rzek, wraz z ich korytami, 
do stanu naturalnego. Równocześnie – aby 
zatrzymać i recyrkulować wodę w mieście 
– zainaugurowano „Program Małej Retencji”, 
czyli budowy na rzekach zbiorników wodnych, 
pełniących nie tylko funkcje retencyjne, ale 
także krajobrazowe i rekreacyjne. 

Program akcentuje m.in. zasadność – 
w warunkach funkcjonowania nowoczesnego 
zamkniętego systemu kanalizacyjnego – 
rozszczelnienia nawierzchni i tworzenia tzw. 
zielonych dachów (zagospodarowywania 
ich zielenią). Tego rodzaju działania mają 
zatrzymywać wody deszczowe w miejscach, 
w których one powstają, wpływając ko-
rzystnie zarówno na łódzki mikroklimat, jak 
i stan zdrowia mieszkańców. Z działaniami 
tymi powiązane było również przystąpie-
nie Łodzi do elitarnego w skali światowej 
projektu „Switch”, zakładającego podobne 
cele i wdrażanie programu „Life+”, opartego 
m.in. na pomyśle rekultywacji zbiorników na 
terenach miejskich. Do działań tych pozy-
skano, jako partnera, Europejskie Regionalne 
Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii 
Nauk w Łodzi.

fot. 1.
Wieża ciśnień w Ozorkowie z 1928 r.

fot. 2.
Wieża ciśnień w Piotrkowie Trybunalskim z 1926 r.

fot. 3.
Łódź – wieża wodna dawnej fabryki wyrobów 

bawełnianych F. Ramischa.
fot. 4.

Wieża ciśnień w Wieruszowie z 1925 r.
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fot. 1-6.
Przez ostatnie kilka lat w Łodzi przeprowadzono 
wiele zmian w krajobrazie miasta, rewitalizacji oraz 
kosztownych inwestycji. Wszystko to ma wpływ na 
coraz ładniejszy obraz Łodzi i jest jednym z powodów, 
że z roku na rok przybywa nowych, młodych  jej 
mieszkańców.
fot. 7.
Łódź - narożna wieża wodna z 1913 r. stanowiąca 
część budynku składu w fabryce Schweikerta.
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fot. 1-5.
Park w Arkadii położony jest nad rzeką Skierniewką. 

W XVIII w. jego budowę rozpoczęła Helena 
Przeździecka, żona Michała Hieronima Radziwiłła. 

Ogród zaaranżowany jest w romantycznym, 
angielskim stylu. W 1945 r. Park w Arkadii wraz 

z pobliskim zespołem parkowo-pałacowym 
w Nieborowie stały się oddziałem Muzeum 

Narodowego w Warszawie.

52

1
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3Dziś w mieście powszechnie dostęp-
na jest najlepsza, pod względem jakości, 
relatywnie tania, w porównaniu z  innymi 
miastami, woda w Polsce. W 90% wydoby-
wana jest ze studni głębinowych, obecnie 
60 obiektów – zarówno z terenu miasta, jak 
i okolic Rokicin oraz Zalewu Sulejowskiego. 
Woda z ponad 20 studni nie wymaga nawet 
uzdatniania, a i metody jej przygotowania, 
na potrzeby użytku domowego i przemy-
słowego, są inne niż w latach 80. XX wieku, 
kiedy miasto zasilane było głównie z Zalewu 
Sulejowskiego i Pilicy. Dziś woda z ujęcia na 
Pilicy zaspokaja zaledwie 10% miejskiego 
zapotrzebowania. W nowej technologii nie 
stosuje się chloru, ale jego dwutlenek, który 
dezynfekuje skuteczniej i dozowany jest 
w dużo mniejszym stężeniu.

Obecnie za doprowadzanie wody do 
miasta i funkcjonowanie miejskiej kanalizacji 
odpowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
(ZWiK) Sp. z o.o., w której całość udziałów ma 
gmina Łódź. Zakład jest producentem blisko 
50 mln m³ wody rocznie, zaopatrując w nią nie 
tylko Łódź, ale także Tomaszów Mazowiecki 
i, częściowo, podłódzki Rzgów. Firma ta od-
powiada równocześnie za sprawne funkcjo-
nowanie ponad 2 tys. km sieci wodociągowej 
i blisko 2 tys. km kanałów. Stanowi jedno 
z najnowocześniejszych i największych przed-
siębiorstw branży wodociągowej w Polsce. 

Łódź to za mało:
wodociągi i kanalizacja w regionie
Po II wojnie światowej w województwie łódzkim 
znaczne zwiększenie zasobów budownictwa 
mieszkaniowego, z pełnym wyposażeniem 
w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, 
wpłynęło na wzrost zapotrzebowania na 
wodę oraz spowodowało zwiększenie zrzutu 
ścieków. Podjęto więc inwestycje, związane 
z ochroną biosfery, obejmujące zarówno 
nowoczesną sieć wodociągów i kanalizację, 
jak i oczyszczalnie ścieków. 

Po 1945 roku, dążąc do poprawy systemu 
komunalnego, wybudowano wiele ujęć 
wody na potrzeby miast i wsi, w tym (1955- 
-1963) magistralne rurociągi oraz dwa ujęcia 
na Pilicy, koło Tomaszowa, dostarczające 
wodę dla Łodzi i częściowo Tomaszowa 
Mazowieckiego. Właśnie ze zbiornika sule-
jowskiego, w 1973 roku, woda w większej 
ilości popłynęła do łodzian i tomaszowian.

W tym samym roku został również zre-
alizowany program budowy oczyszczalni 
ścieków, w ośrodkach usytuowanych w zlewni 
rzeki Pilicy, powyżej zbiornika sulejowskiego, 
w Piotrkowie Trybunalskim, Niechcicach i Woli 
Krzysztoporskiej. Powstały też przyzakładowe 
oczyszczalnie ścieków i prowadzono prace 
projektowe nad budową innych. W miastach 
modernizowano urządzenia sieciowe, wo-
dociągowe i kanalizacyjne. 
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W województwie łódzkim, w jego grani-
cach sprzed reformy administracyjnej 1975 
roku, nakłady inwestycyjne w gospodarce 
komunalnej były stosunkowo wysokie. I tak 
np. w początkach lat 60. XX wieku wynosiły 
blisko 160 mln zł. Suma ta w poważnym 
stopniu wydatkowana była na rozbudowę 
urządzeń sanitarnych. Szczegółowe dane 
przedstawiały się następująco: budowa 
wodociągów – prawie 28 mln zł, czyli 18% 
całości wydatków, budowa kanalizacji – ponad 
65 mln zł, czyli 41%, budowa oczyszczalni 

ścieków – 7 mln zł, czyli 4%. Łącznie wydano 
na sanitarne urządzenia 100 mln zł, czyli 63% 
całości przewidzianych nakładów. 

Równocześnie 63%, z globalnej kwoty 
sięgającej blisko 160 mln zł, zużyto na 
budowę, rozbudowę, bądź modernizację 
szeroko rozumianej sieci sanitarnej w ośmiu 
miastach województwa łódzkiego. Kierunek 
inwestycyjny był słuszny, bowiem w okresie 
międzywojennym tylko jedno miasto regionu 
– Piotrków Trybunalski – posiadało urządzenia 
sanitarne. Inne miasta – nawet o znacznym, jak 

na polskie warunki, skupieniu mieszkańców, 
nie posiadały czynnych urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, a problemy sanitarne 
rozwiązywane były w minimalnym stopniu 
przez lokalne urządzenia, które w niczym 
nie poprawiały stanu sanitarnego. 

W następstwie nakreślenia priorytetów 
inwestycyjnych, w  latach 60. XX wieku re-
alizowany był program budowy urządzeń 
sanitarnych, komunalnych, ogólnomiejskich 
w kilku najważniejszych miastach ówczesne-
go województwa łódzkiego: Pabianicach, 
Zgierzu i Skierniewicach (budowa wodo-
ciągów i kanalizacji); Łęczycy, Tomaszowie 
Mazowieckim, Radomsku i Kutnie (budowa 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i me-
chanicznych oczyszczalni ścieków) oraz 
w Zduńskiej Woli (budowa kanalizacji).

Intensywne prace nad sieciami wodociągów 
i kanalizacji oraz oczyszczalniami ścieków 
trwały, zwłaszcza w Łęczycy i Radomsku. 

W pierwszym z miast, poza oddaniem do 
użytku w 1961 roku mechanicznej prze-
pompowni ścieków, prowadzono roboty 
końcowe przy ujęciu wody w Lubieniu. Jego 
uruchomienie pozwoliło na zaopatrywanie 
części łęczycan, w tym zasiedlających nową 
dzielnicę górniczą, w dobrą wodę. Z kolei 
budowa oczyszczalni ścieków w Radomsku 
przeciągała się na skutek niepełnego wyko-
nania robót specjalistycznych, związanych 
z uruchomieniem biologicznej oczyszczalni. 
Ostatecznie ukończono ją w połowie lat 60. 
ubiegłego wieku. 

Łącznie w województwie łódzkim, w po-
łowie szóstej dekady XX wieku, oddano do 
użytku prawie 30 km sieci wodociągowej, 
ponad 50 km sieci kanalizacyjnej i kilometr 
sieci oczyszczalni ścieków (przepompownia). 
W ten sposób ludność miast, korzystająca 
z miejskich urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych, zwiększyła się o około 30 tys. osób. 

Należy jednak podkreślić, że możliwości 
dokonywania nowych podłączeń budynków 
mieszkalnych do miejskiej sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej nie zostały w pełni 
wykorzystane. Na przeszkodzie stanął brak 
wykwalifikowanych brygad, które potrafiłyby 
wykonywać nie tylko same podłączenia, 
ale również uzbrajać domy w  instalację 
wewnętrzną. Drugą trudność w realizacji 
tego zamierzenia stanowiła nieodpowiednia 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
podłączeń. Mimo tych trudności, w latach 
1961-1962 podłączono do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej ponad 400 budynków 
mieszkalnych. W dalszym ciągu była to ilość 
zbyt mała, w stosunku do poniesionych 
nakładów inwestycyjnych. Najlepiej pod 
tym względem przedstawiała się sytuacja 
w Pabianicach, które podłączyły ponad 100 
budynków mieszkalnych. Najmniej budynków 
podłączono w Kutnie. 

Z zagadnieniem podłączeń budynków 
mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wiązała 
się potrzeba budowy oczyszczalni ścieków. Po 
II wojnie światowej zbyt późno, bo dopiero 
w 1962 roku, zwrócono uwagę na potrzebę 
szybkiej budowy takich obiektów w regionie. 
Rok później wstrzymano budowę nowych 
tras kanalizacyjnych w Sieradzu i Wieluniu, 
a skoncentrowano się na nowych oczysz-
czalniach ścieków oraz kończeniu tych, które 
były już rozpoczęte – w Radomsku, Kutnie, 
Wieluniu i Tomaszowie Mazowieckim. 

fot. 1-4.
Arturówek kiedyś i dziś. To największy w Łodzi 

kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, położony 
pośród Lasu Łagiewnickigo, na obszarze źródliskowym 

rzeki Bzury. Na jednym z trzech stawów znajduje się 
szeroka plaża oraz strzeżone kąpielisko. Do dyspozycji 

gości są również: ścieżka zdrowia, minisiłownia 
plenerowa, plac zabaw dla dzieci, przystań dla 

kajaków, łodzi i rowerów wodnych, korty do tenisa 
ziemnego oraz park linowy.
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fot. 1.
Basen MOSiR Anilana w Łodzi.

fot. 2.
Zatoka Sport – Akademickie Centrum 

Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej.
fot. 3-5.

Kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”.
fot. 6-11.

Aquapark FALA w Łodzi.
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i Mieszkaniowej, jako samodzielna jednostka 
gospodarcza. Po upływie niepełnej dekady 
zostało przekształcone w zakład budżetowy 
gminy Miasto Rawa Mazowiecka, jako Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Rawie Mazowieckiej.

W 1995 roku zapoczątkowano zmiany orga-
nizacyjne, zmierzające do komercjalizacji części 
działalności przedsiębiorstwa, które ostatecznie 
doprowadziły do jego likwidacji i powstania 
Zarządu Budynków Komunalnych i Zakładu 
Gospodarki Komunalnej (ZGK). Z obszernego 
zakresu działalności, które przedsiębiorstwo 
posiadało w latach 70. XX wieku, zostały tylko 
dwie sfery: wodno-kanalizacyjna, a także „śmie-
ciowa”. Ostatecznie w 2008 roku, zdecydowano 
o przekształceniu ZGK w Rawskie Wodociągi 
i Kanalizację Sp. z o.o. (RAWiK).

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa 
Mazowiecka – Faza I”, uzyskał dofinansowanie 
ze środków Funduszu Spójności, w ramach 
Priorytetu i Gospodarka Wodno-Ściekowa, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013. Przewidywany 
całkowity koszt realizacji wynosił ponad 
80 mln zł, w tym wysokość dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności to 40 mln zł.

Realizacja projektu obejmowała: moder-
nizację oczyszczalni ścieków; modernizację 
i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, w tym budowę i renowację 
kanalizacji sanitarnej oraz budowę i prze-
budowę kanalizacji deszczowej; wreszcie 
modernizację i rozbudowę systemu zaopa-
trzenia w wodę.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia 
(2013 r.) miała korzystny wpływ na obszar 
Natura 2000 „Dolina Rawki”, a także na losy 
rezerwatu wodnego „Rawka”. Wdrożenie pro-
jektu przyczyniło się do znacznej poprawy 
warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz wpłynęło na zachowanie 
równowagi ekologicznej ziemi rawskiej.

Kolejnym ważnym miastem łódzkiej części 
Mazowsza jest Tomaszów Mazowiecki. Budowa 
sieci wodociągowej i kanałów ściekowych 
była tu koniecznością, wynikającą zarówno 
z oczywistych potrzeb modernizacyjnych, jak 
i rozwoju demograficznego miasta, w którym 
– jeszcze przed II wojną światową – woda 
dostarczana była mieszkańcom centralnych 

następnych powstał drugi rurociąg oraz po-
większono pompownię i stację uzdatniania. 

Wodociąg Tomaszów-Łódź modernizo-
wano i  rozbudowywano jeszcze w  latach 
1984-1996. Równocześnie w Tomaszowie 
ukończono stację ozonowania wody, roz-
budowano stację filtrów, unowocześniono 
procesy uzdatniania (oczyszczania) wody 
oraz zmodernizowano pompownię. Wreszcie, 
w 1992 roku, oddano do użytku trzecią nitkę 
wodociągu oraz zadbano o solidną naprawę 
dotychczas eksploatowanych rurociągów, 
transportujących wodę z Tomaszowa do Łodzi. 

Warto zauważyć, że – choć obecnie 
Łódź czerpie wodę z Pilicy w ilości już tylko 
kilkunastu tysięcy metrów sześciennych na 

dzielnic, konnymi beczkowozami, przez spe-
cjalnych woziwodów z Brzustówki (dzielnicy 
Tomaszowa, leżącej nad rzeką Pilicą). 

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim ruszyła w po-
łowie minionego stulecia. Spektakularne 
przedsięwzięcie, jakim była realizacja wo-
dociągu Tomaszów-Łódź rozpoczęto w 1952 
roku. Spośród etapowych zadań, zaliczanych 
do tej inwestycji, najwcześniej zakończono: 
ujęcie wody na Pilicy, stację uzdatniania 
w Tomaszowie Mazowieckim, pierwszą nitkę 
rurociągu Tomaszów-Łódź oraz przepompownię 
w Rokicinach. Nastąpiło to pod koniec 1955 
roku. Trzy lata później zainaugurowano prace 
nad rozbudową wodociągu, a w ciągu pięciu 

Dzieje wodociągów i kanalizacji na 
„łódzkim Mazowszu”
Wschodnia ściana województwa słusznie 
określana bywa mianem „łódzkiego Mazowsza”. 
Jednym z ważnych, a  także najstarszych 
miast regionu, województwa i Mazowsza 
jest Rawa Mazowiecka, leżąca nad rzeką 
Rawką. Historia sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Rawie jest ściśle związana z dziejami 

następowała intensywna modernizacja 
zarówno rawskiej sieci wodociągowej, jak 
i kanalizacji.

Pracom nad wodociągami i  skanalizo-
waniem Rawy Mazowieckiej towarzyszyły 
skomplikowane przekształcenia instytucji 
i struktur, odpowiedzialnych za ich prowa-
dzenie. Po zakończeniu II wojny światowej, 
do lat 60. minionego wieku, sferą gospodarki 

dobę – ZWiK w Łodzi nie zrezygnował z ujęcia 
w Tomaszowie. Jest ono gotowe również do 
zaspokajania potrzeb samych tomaszowian. 
Wraz ze studniami głębinowymi w Rokicinach 
może ono dostarczyć nawet do 100 tys. m³ 
wody na dobę. 

W systemie zaopatrzenia Tomaszowa 
Mazowieckiego w wodę, wodociąg jest obiek-
tem gospodarczym o wielkich zdolnościach 
produkcyjnych, a zarazem „elastycznym”, 
mogącym dostosować się do zmiennego 
zapotrzebowania na wodę i różnych kierunków 
jej rozprowadzania. Produkuje jednocześnie 
wodę tanią i dobrej jakości. Spełnia przy tym 
ważną funkcję – jako jedyne lub podstawowe 
źródło wody dla Tomaszowa Mazowieckiego 
i wielu miejscowości położonych na trasie 
Tomaszów-Łódź, m.in.: Popielaw, Jankowa, 
Janinowa, Maksymilianowa, Łaznówki, Cisowej, 
Łaznowskiej Woli, Rokicin czy Andrespola.

Polski już po II wojnie światowej. To po 
jej zakończeniu powstał pierwszy rawski 
wodociąg oraz studnia w centrum miasta 
wraz z hydrofornią. Od lat 50. minionego 
stulecia miasto przeżywało prawdziwy 
rozkwit budownictwa mieszkaniowego, 
a wraz z nim powstawały kolejne studnie 
wód podziemnych i hydrofornie. 

W latach 60. XX wieku wybudowano 
w mieście pierwszą stację uzdatniania wody, 
do której woda była dostarczana z otwo-
rów studziennych. W  tej samej dekadzie 
powstały też pierwsze kolektory sanitarne, 
wyposażone w  specjalne osadniki czysz-
czące, z których ścieki odpływały do Rawki 
i  rzeki Rylka. Z  czasem podjęto ambitny 
projekt budowy miejskiej przepompowni 
i oczyszczalni ścieków. Dzięki nim miano 
zlikwidować zrzuty ścieków bezpośrednio 
do rzek. Pierwsza przepompownia powstała 
w latach 80. XX wieku. W następnych dekadach 

komunalnej w mieście zajmowały się odpo-
wiednie wydziały prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej. W 1969 roku utworzono rawski 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
który istniał do 1974 roku, ulegając następnie 
przekształceniu w powiatowe Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
(PGKiM) w Rawie Mazowieckiej.

Stan ten przetrwał do reformy admi-
nistracyjnej kraju w 1975 roku, zwiększa-
jącej liczbę województw do 49. Wtedy 
rawskie PGKiM zostało przekształcone 
w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Rawie 
Mazowieckiej. W tym czasie zakres działal-
ności przedsiębiorstwa obejmował nie tylko 
wodociągi i kanalizację, ale także budynki 
komunalne, ciepłownictwo czy drogi. Żywot 
nowego przedsiębiorstwa był krótki – 
w 1982 roku powołane zostało nowe rawskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
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fot. 1.
Bolimowski Park Krajobrazowy.

fot. 2.
Rzeka Rawka w Puszczy Bolimowskiej.

fot. 3.
Skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. 

fot. 4.
Rzeka Rawka.
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W ciągu pół wieku – w latach 1955-2005 
– tomaszowski wodociąg dostarczył Łodzi 
i rodzimym mieszkańcom prawie 2 mld m³ 
wody pitnej. Jest to ilość równa pojemności 
blisko 30 Zalewów Sulejowskich. W okresie 
największej produkcji wody dla Tomaszowa 
i Łodzi pobierano z Pilicy, blisko 20% pły-
nącej rzeką wody. Odprowadzane ze stacji 
uzdatniania wody w Tomaszowie do Pilicy 
oczyszczone ścieki poprodukcyjne są czystsze, 
niż woda w rzece, której jakość poprawiają 
dopiero ujęcia w Tomaszowie. 

Nic zatem dziwnego, że inwestycja była 
priorytetowa dla tomaszowskiego i łódzkiego 
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego 
oraz władz samorządowych obu miast. 
Gdy w 1980 roku doszło na Pilicy do, naj-
większej w historii tomaszowsko-łódzkich 
wodociągów, awarii – przez co jaz na rzece 
zagrożony był katastrofą budowlaną, która 
spowodowałaby długotrwałe zamknięcie 
ujęcia wody – rzucono do akcji wielkie siły 
i środki, aby zapobiec nieszczęściu.

Najnowsze inwestycje w system wodno-
-kanalizacyjny Tomaszowa Mazowieckiego 
związane były z  realizacją projektu pn. 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i  ska-
nalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego”, stanowiącego fragment 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Celem projektu 
była ochrona środowiska naturalnego oraz 
rozwój infrastruktury technicznej, dzięki cze-
mu aglomeracja Tomaszowa Mazowieckiego 
musiała spełnić warunki, zawarte w dyrektywie 
Unii Europejskiej, dotyczące oczyszczania 
ścieków komunalnych. Projekt był współ-
finansowany z  funduszy unijnych. W  jego 
ramach zrealizowano m.in. budowę nowej 
sieci kanalizacyjnej o długości ponad 100  km, 
modernizację istniejącej sieci sanitarnej 
o długości około 20 km oraz budowę nowej 
przepompowni ścieków. 

W zachodniej części województwa łódzkiego 
leżą Skierniewice. Nad budową wodociągów 
i kanalizacji miejskiej w tym mieście pochy-
lono się dopiero po zakończeniu II wojny 
światowej. Obecnie jednym z najważniejszych 
przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, na 
terenie współczesnego województwa łódz-
kiego, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
„WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach. 
Świadczy on usługi w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i oczyszczania ścieków na terenie 
miasta i gminy. Jednym z ostatnich przed-
sięwzięć, było realizowanie w ostatnich 
latach projektu pn. „Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w mieście Skierniewice”, 

współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, z Funduszu Spójności (stano-
wiącego zarazem jedno z zadań Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Wczoraj i dziś sieci wodno-kanalizacyjnej 
na południu województwa łódzkiego
Dobrą egzemplifikacją rozwoju sieci wod-
no-kanalizacyjnej w południowej części 
województwa są miasta: Piotrków Trybunalski, 
Bełchatów, Radomsko i Wieluń.

W przypadku Piotrkowa, wodociągi i kana-
lizację, jeszcze w połowie lat 20. minionego 
stulecia, zaczęła budować amerykańska 

firma Ulen. W sierpniu 1925 roku założono 
przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja. 
Ujęcie i stacja uzdatniania wody powstawały 
w latach 1925-1927 w południowo-wschod-
niej części miasta. W 1928 roku ujęcie wody 
pitnej składało się z pięciu artezyjskich studni 
głębinowych. Przyjęto w planach, że właśnie 
one staną się źródłem wody dla piotrkowian. 
Najpierw jednak wybudowano studnię próbną 
o głębokości 650 m, a następnie powstało 
pięć, względnie płytkich, studni użytkowych 
(do głębokości około 50 m). Obecnie ujęcie 
to, po modernizacji przeprowadzonej na 
początku lat 90. XX wieku, zabezpiecza 

około 40% zapotrzebowania miasta na wodę. 
Istotnym elementem sieci wodociągowej 
miała się stać piotrkowska wieża ciśnień, 
wybudowana w latach 1925-1927. 

Już po II wojnie światowej, realizacją no-
wych inwestycji, związanych z rozbudową 
dotychczasowej piotrkowskiej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, zaznaczył się zwłasz-
cza początek lat 70. XX wieku. Długość całej 
sieci wodociągowej, po przeprowadzonej 
rozbudowie, wynosiła blisko 33 tys. m, a za-
opatrzono ją w 11 studzienek i prawie 200 
hydrantów. Następnie rozpoczęto budowę 
nowej oczyszczalni ścieków, w zmienionej 
lokalizacji, a  także stacji uzdatniania wody 
„Szczekanica”. Stacja uzdatniania została 
zaprojektowana na 14 filtrów pionowych. 
Zmieniające się, coraz surowsze normy 
dla wody pitnej, wymusiły jej gruntowną 
modernizację. Jesienią 2012 roku oddano 
obiekt do użytku, wraz z nowymi studniami. 
Odtąd „Szczekanica” dostarcza wodę dla za-
chodniej części miasta, pokrywając w około 
60% potrzeby piotrkowian. Piotrkowskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (PWiK), 
funkcjonujące od 1 stycznia 2010 roku, 
dostarcza mieszkańcom prawie 4 mln m³ 
wody rocznie i przepompowuje w tym czasie 
około 5 mln m³ ścieków.

W Bełchatowie przedsiębiorstwo wodno-
-kanalizacyjne rozpoczęło działalność w 1991 
roku. Jego korzenie tkwią jednak w długiej, 
blisko 60-letniej, tradycji funkcjonowania 
miejskiej gospodarki wodociągowej i ka-
nalizacyjnej. Po II wojnie światowej, siecią 

wodno-kanalizacyjną objęto także tereny 
wiejskie wokół Bełchatowa. W latach 1956-1973 
zmeliorowano prawie 6 tys. ha łąk i pastwisk, 
a  także uregulowano blisko 40 km koryt 
rzek. Równocześnie wybudowano i oddano 
w użytkowanie ponad 40 km wodociągów, 
poprawiając tym samym wydatnie zaopa-
trzenie wsi i rolnictwa w wodę. 

Przedsiębiorstwo korzysta z własnego ujęcia 
wody, ośmiu studni głębinowych i oczyszczalni 
ścieków, eksploatując ponad 200 km sieci 
wodociągowych i zabezpieczając w wodę 
potrzeby prawie wszystkich mieszkańców 
Bełchatowa. Za sprawą systemu kanalizacji 
sanitarnej, o długości 150 km, prawie 90% 
bełchatowian obsługiwanych jest w zakresie 
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. Bełchatowskie przedsiębiorstwo, 
dzięki przeprowadzonej w latach 2003-2005 
modernizacji, jest przy tym jedną z najnowo-
cześniejszych mechaniczno-biologicznych 
oczyszczalni w kraju.
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fot. 1-3.
Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła, 

położony w południowo-wschodniej części 
Tomaszowa Mazowieckiego.

fot. 4.
Plac Narutowicza w Bełchatowie.

fot. 5.
Fontanna Wolności w Bełchatowie.
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fot. 1.
Fontanna przy pałacu Izraela poznańskiego w Łodzi.
fot. 2.
Park Zamkowy w Oporowie.
fot. 3.
Zalew Sulejowski, Smardzewice.
fot. 4.
Zalew Mrożyczka w Głownie.
fot. 5, 7.
Skansen w Maurzycach.
fot. 6.
Rzeka Drzewiczka w Drzewicy.
fot. 8.
Kościół św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej.
fot. 9.
Skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. 
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-
-KAN” z Bełchatowa, w 2010 roku, podpisał 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę 
o dofinansowanie projektu np. „Budowa i mo-
dernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie Miasta Bełchatowa”. Planowany koszt 
realizacji projektu to prawie 130 mln zł. Jego 
przedmiotem była budowa i modernizacja 
50 km kanalizacji sanitarnej oraz 15 km sieci 
wodociągowej, a także budowa nowych insta-
lacji w oczyszczalni ścieków. Głównym celem 
inwestycji był wzrost skanalizowania miasta 
przez stworzenie możliwości podłączenia się 
do już istniejącej sieci kanalizacyjnej prawie 
6 tys. mieszkańców, a do nowo wybudowanej 
sieci wodociągowej – blisko 1,5 tys. osób. 

W Radomsku rozwój sieci wodociągów 
i kanałów przypadł (podobnie jak w przy-
padku Piotrkowa i Bełchatowa) na drugą 
połowę XX wieku. Nie oznacza to jednak, 
że podobnych planów nie opracowywano 
w okresie międzywojennym. Na przeszko-
dzie ich realizacji stanęły niestety kłopoty 
finansowe. 

Obecnie funkcjonujące Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku 
jest nowoczesnym podmiotem gospodarczym, 

prowadzącym szereg działań inwestycyjnych 
z myślą o potrzebach obywateli. Działalność 
komunalna realizowana jest przez wydzielone 
zakłady usługowe spółki, do których należy 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zaopatrujący 
w wodę około 50 tys. mieszkańców.

Wodę pobiera z ujęcia „Miłaczki”, obsługiwa-
nego przez osiem studni głębinowych, skąd 
płynie do odbiorców za pomocą sieci magistral 
i rurociągów rozdzielczych, liczących ponad 
150 km. Z kolei proces oczyszczania ścieków 
realizowany jest za pomocą 100-kilometro-
wej sieci kanalizacyjnej, doprowadzającej je 
do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
w Radomsku.

W latach 2007-2013 roku wprowadzano 
w życie projekt pn. „Rozbudowa kana-
lizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 
Radomsko”, realizowany przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i dofinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności, w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt 
realizacji projektu wyniósł ponad 11 mln zł 
(kwota dofinansowania – prawie 6 mln zł). 
Projekt realizowano w dwóch etapach – 
do końca 2012 roku, a następnie w latach 
2014-2015.

Historia wodociągów i kanalizacji na 
Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej
Północno-zachodnie obszary wojewódz-
twa łódzkiego to historyczna, wielokroć 
odgrywająca istotną rolę w dziejach Polski, 
tzw. Ziemia Łęczycko-Sieradzka z  jej czte-
rema ważnymi miastami: Łęczycą, Kutnem, 
Sieradzem i Zduńska Wolą.

W Łęczycy w 1945 roku tylko około 40 bu-
dynków w całym mieście było podłączonych 
do sieci wodociągowej i zasilanych ze studni 
głębinowych. Działająca wówczas miejscowa 
stacja pomp miała wydajność zaledwie 5 m³/h. 
Przez blisko dekadę rozbudowa wodociągów 
postępowała w niewielkim zakresie. W mie-
ście, do końca lat 50. XX wieku, czynnych 
było kilkanaście zdrojów ulicznych. 

Dopiero w pierwszej połowie lat 60. minio-
nego stulecia, w związku z realizowaną wów-
czas dynamiczną rozbudową miasta, nastąpił 
przyspieszony rozwój sieci wodociągowej. 
Objęła ona wtedy swoim zasięgiem większą 
ilość łęczyckich ulic. Z kolei przeprowadzona 
równolegle modernizacja pomp podniosła 
jej wydajność do około 30 m³ na godzinę. 
W 1958 roku uruchomiono zasilanie ze studni 
głębinowych w Czechowie i Cedrowicach, 

położonych w odległości około 10 km na 
południowy zachód od Łęczycy, a w 1963 roku 
z szybu w Lubieniu oraz kopalni Łęczyca-1 
w miejscowości Borki. W wyniku intensywnej 
rozbudowy sieci wodociągów, w 1970 roku, 
połowa budynków, zamieszkałych przez 
około 80% łęczycan, była podłączona do 
wodociągów.

Drugi etap rozbudowy sieci wodociągowej 
nastąpił w latach 1963-1971 i został ukończony 
wraz z oddaniem do użytku nowoczesnej stacji 
pomp, której wydajność wynosiła 5 tys. m³ 
na dobę, przy szacowanym obecnie zapo-
trzebowaniu szczytowym miasta na nieco 
ponad 4 tys. m³ na dobę. W miejscowości 
Karkosy, nieopodal dotychczasowego ujęcia, 
wywiercono przy tym, w 1990 roku, jeszcze 
dwie kolejne studnie głębinowe.

Po II wojnie światowej rozwijała się również 
łęczycka sieć kanalizacyjna. W 1945 roku 
jedynie południowo-zachodnia część miasta 
była skanalizowana. Z  tego rejonu ścieki 
spływały do zbiorczego szamba, a następnie, 
grawitacyjnie, do rzek Czartówka i Bzura. 
W  latach 50. ubiegłego wieku rozpoczęto 
budowę nowoczesnej kanalizacji sanitarnej, 
mającej objąć całe miasto, którą wykonywano 
etapami, według najpilniejszych potrzeb. 
W latach 1960-1963 powstały zbiorniki i prze-
pompownie ścieków z odprowadzeniem do 
rzeki Bzury. Po awarii, która nastąpiła w 1976 
roku, wybudowano nową przepompownię. 
Rozwinięta została także kanalizacja desz-
czowa (burzowa), obejmująca początkowo 
jedynie centrum miasta i część głównych 
ulic. Wody deszczowe z peryferyjnych części 
Łęczycy spływały do rzek Czartówki i Bzury 
lub wprost na okoliczne łąki i pola. W 1983 
roku sieć kanalizacyjna w Łęczycy liczyła 
prawie 30 km. Odsetek ludności miejskiej, 
korzystającej z kanalizacji, kształtował się 
wtedy na poziomie blisko 90%. 

W 2000 roku w Łęczycy została oddana 
do użytku oczyszczalnia mechaniczno-biolo-
giczna, zlokalizowana w dolinie Warty. Ścieki 
podczas wstępnej obróbki pozbawiane są 
stałych zanieczyszczeń, potem trafiają do 
reaktora biologicznego i osadnika, gdzie 
następuje oddzielenie osadu czynnego 
od oczyszczonych ścieków. Czysta woda 
odprowadzana jest do rzeki Wirynki, a dalej 
do rzeki Warty. 

Obecnie źródłem zaopatrzenia Łęczycy 
w wodę jest, oddalone o 7 km, ujęcie z wód 
wgłębnych we wsi Krzepocin, o wydajności 
200 m³/h, złożone z trzech studni. Długość 
sieci wodociągowej wynosi około 40 km, 
a miejska sieć kanałów mierzy około 30 km 
i obsługuje 14 tys. łęczycan.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie działa od 
1997 roku i jest rezultatem restrukturyzacji 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w tym mieście.
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fot. 1.
Fontanna na Starym Rynku w Skierniewicach.

fot. 2.
Dziedziniec Muzeum w Łowiczu.

fot. 3.
Park Miejski w Skierniewicach.

fot. 4.
Kościół św. Jakuba w Skierniewicach.
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Dynamiczny rozwój sieci wodno-ka-
nalizacyjnej w całym regionie nastąpił po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej, dzięki 
pozyskaniu środków z europejskich fun-
duszy modernizacyjnych. Obecnie system 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców Kutna 
opiera się na dwóch ujęciach komunalnych: 
Kutno-Graniczna i Kutno-Sklęczki, a także – 
znajdujących się w obrębie miasta – trzech 
awaryjnych ujęciach wód podziemnych. 
Ponadto część zakładów przemysłowych, 
działających na terenie aglomeracji, posiada 
własne studnie głębinowe, zaspokajające 
ich potrzeby w tym zakresie.

 Sieć wodociągowa w Kutnie dzieli się 
na: magistralną, której długość wynosi 
blisko 17 km (wykonaną głównie z  rur 
żeliwnych, kielichowych) oraz rozdzielczą, 
o łącznej długości ponad 120 km. Stopień 
„zwodociągowania” miasta, mierzony jako 
stosunek liczby mieszkańców podłączonych 
do wodociągów zbiorczych względem ilości 
wszystkich obywateli grodu, wynosi 98%. 

Warto też przypomnieć, że w 1994 roku 
powstała w Kutnie mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków pod nazwą Grupowa 
Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Odbierała ona 
ścieki z obszaru miasta, a także okolicznych 
gmin oraz inne, dowożone do punktu zlewnego 
na terenie oczyszczalni. Według pierwotnego 
projektu, oczyszczalnia miała przyjmować do 
obróbki w specjalnych bioreaktorach 20 tys. m³ 
ścieków na dobę. Przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej wymusiło dostosowanie 
jakości ścieków oczyszczonych do standar-
dów obowiązujących w krajach Zachodu, 

ze szczególnym uwzględnieniem redukcji 
związków biogennych. Aby sprostać wyma-
ganiom, oczyszczalnia została rozbudowana 
i zmodernizowana, m.in. przez zmianę procesu 
technologicznego. Na terenie Kutna, znajdują 
się również odrębne oczyszczalnie różnych 
podmiotów gospodarczych oraz placówek 
opiekuńczych, w tym: Aurora Sp. z o.o., ECO 
Sp. z o.o., Florian Centrum S.A., Dom Pomocy 
Społecznej-Malina i Odlewnia Żeliwa Holding 
Pietrzak. Równolegle rozbudowywana była 
w Kutnie sieć kanalizacji sanitarnej, której 
długość wynosi ponad 100 km. 

Jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi 
się eksploatacją systemów kanalizacyjnych są: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Kutnie oraz Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie. Odsetek miesz-
kańców domów, z których ścieki – kanalizacją 
sanitarną – kierowane są do oczyszczalni, 
wynosi blisko 100%. Sposób rozwiązania 
gospodarki ściekowej na terenach nieskanali-
zowanych polega na dostarczaniu nieczystości 
ze zbiorników bezodpływowych taborem 
asenizacyjnym do Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków. 

Ścieki deszczowe z obszaru miasta są od-
prowadzane wylotami kanalizacji deszczowej 
do rzek Ochni oraz Głogowianki. Niedawno 
rozpoczęto prace, związane z budową sieci 
kanalizacji deszczowej, w ramach której 
odbiornikiem wody opadowej będzie ciek 
Malinka – dopływ Ochni.

Pierwsza pisana wzmianka o wodo-
ciągu w Sieradzu pochodzi z 1541 roku. 
Po stuleciach – mimo prób rozbudowy 

sieci wodno-kanalizacyjnej jeszcze przed 
I wojną światową i w okresie międzywo-
jennym – prace nad wodociągami i kana-
łami w mieście ruszyły pełną parą w dru-
giej połowie XX wieku. Natomiast w 1997 
roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Sieradzu (w wyniku przekształcenia 
wcześniej funkcjonującego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). 

Inwestycje w system wodno-kanalizacyjny, 
z wykorzystaniem funduszy europejskich, 
rozpoczęły się w 2006 roku. Ich celem było 
uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie samego Sieradza i całej 
gminy, poprzez zmodernizowanie stacji 
uzdatniania wody w Sieradzu, rozbudowanie 
systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowę 
kanalizacji deszczowej. Ogółem program 
inwestycji liniowych zakładał budowę około 
130 km sieci kanalizacji sanitarnej i około 
5 km kanalizacji deszczowej.

W Zduńskiej Woli, położonej na zachód 
od Sieradza, powstanie oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej miały miejsce 
w latach 50. ubiegłego stulecia. Wiązało się 
to z ówczesnym rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego, a nadto z obowiązkiem 
spełnienia podstawowych wymogów hi-
gieniczno-sanitarnymi. Pociągało to za 
sobą konieczność stworzenia właściwego 
systemu rozbudowy sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

W 1955 roku w Zduńskiej Woli urucho-
miono łaźnię miejską, na potrzeby której 
wybudowano lokalną hydrofornię ze studnią 
głębinową. Powołano też do życia Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, w ramach Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
Od tego czasu rozpoczęto planową rozbu-
dowę sieci wodociągowej w centrum miasta 
i przylegających doń osiedlach. Ze względu 
na zwiększającą się liczbę odbiorców, już 
po 5 latach, zaszła konieczność budowy 
nowej studni głębinowej, którą podłączono 
do hydroforni. 

Dalszy rozwój miasta spowodował ko-
nieczność budowy nowego ujęcia wody, 
które uruchomiono w 1966 roku. Składało 
się ono z czterech studni. W tym czasie 
funkcjonowało już 6 km sieci wodociągo-
wej i 5 km sieci kanalizacyjnej. Rosnące 
zapotrzebowanie na wodę miało związek 

z generowaniem coraz większej ilości ścieków. 
W 1974 roku opracowano projekt techniczny 
nowej oczyszczalni ścieków w Tymienicach, 
a 2 lata później rozpoczęto jej realizację. 
Burzliwy rozwój przemysłu i budownictwa 
mieszkaniowego, w  latach 80. minionego 
wieku, wiązał się z rozwojem infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Zauważalny 
coraz bardziej deficyt wody wymusił budowę 
nowego jej ujęcia – Opiesin I – którą ukoń-
czono w 1983 roku. 

Decyzją wojewody sieradzkiego, w 1985 
roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji został 
oddzielony od Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli. 
Powstało w  ten sposób Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Sieradzu, w skład którego wszedł Zakład 

Terenowy w  Zduńskiej Woli. Cztery lata 
później została oddana do eksploatacji 
oczyszczalnia ścieków o przepustowości 
około 40 tys. m³ na dobę. W tym samym 
roku zakład ten przejął do eksploatacji, 
od Polskich Kolei Państwowych, sieć wo-
dociągową i  pompownie, obsługujące 
dzielnicę Karsznice oraz ujęcie rzeczne 
w  Bilewie. Obecnie pieczę nad gospo-
darką wodno-ściekową sprawuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Zduńskiej Woli.

Zgierz i Pabianice – z dziejów sieci wod-
no-kanalizacyjnej wokół Łodzi
Jednym z ważnych punktów na mapie sieci 
wodno-kanalizacyjnej województwa łódzkiego, 
w najbliższym otoczeniu samej Łodzi, jest 

Zgierz. Przed wybudowaniem oczyszczalni, 
ścieki komunalne i przemysłowe z  terenu 
Zgierza odprowadzane były bezpośrednio 
do Bzury i w znaczący sposób wpływały 
na zanieczyszczanie wód Wisły i Bałtyku. 
Stopień zagrożenia ekologicznego był tak 
duży, że Zgierz, głównie za sprawą Zakładów 
Produkcji Barwników „Boruta”, został uznany, 
przez Konferencję Krajów Nadbałtyckich 
(Helsinki 93), za jedno z najpoważniejszych 
źródeł zanieczyszczania Bałtyku.

 Początek historii oczyszczalni ścieków 
w Zgierzu, przypada na rok 1992, kiedy to 
władze miasta, wspólnie z  firmą „Boruta”, 
podjęły decyzję o budowie oczyszczalni 
ścieków komunalno-przemysłowych. Efektem 
porozumienia była, oddana w 1998 roku 
oczyszczalnia ścieków, która doprowadziła do 
kompleksowego uregulowania gospodarki 
wodno-ściekowej i w efekcie do poprawy 
czystości Bzury. 

Dynamiczna rozbudowa wodociągów 
i kanałów w mieście nastąpiła w ostatniej 
dekadzie minionego stulecia. W 2005 roku, 
po wielu staraniach i konsultacjach, władze 
samorządowe doczekały się pozytywnej decyzji 
w sprawie przyznania pomocy finansowej 
z europejskiego Funduszu Spójności dla 
projektu pn. „Kanalizacja sanitarna miasta 
Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków”. 

Kolejną miejscowością, która rozwinęła 
swą sieć wodociągowo-kanalizacyjną po 
II wojnie światowej, są podłódzkie Pabianice. 
Koncepcja jej wybudowania powstała już 
na początku XX stulecia, kiedy to w 1911 
roku niemiecka firma „Karl Franke” z Bremy, 
opracowała dla miasta projekt budowy 
wodociągów i kanalizacji. Prawdopodobnie, 
ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji 
planów, a potem wybuch I wojny światowej, 
inwestycji tej nie udało się zrealizować. 
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fot. 1.
Park Lewityn w Pabianicach.

fot. 2.
Fontanna zamkowa w Pabianicach.
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fot. 1-2, 6-8.
Miejski Zakład Kąpielowy w Zgierzu, pocz. XX w. (1-2), 
obecnie (6-8) jest jednym z najstarszych tego typu 
obiektów w Polsce.
fot. 3.
Fontanna na Placu Kilińskiego w Zgierzu.
fot. 5, 9.
Park Miejski im. T. Kościuszki w Zgierzu.
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Początki budowy pabianickiej kanalizacji 
przypadły dopiero na lata 30. minionego 
wieku. Co prawda, wcześniej wykonano 
skrupulatnie pełne dokumentacje projekto-
we, ale ponownie – ze względu na kłopoty 
finansowe miasta – zostały one złożone 
w archiwum. Do wybuchu II wojny świato-
wej powstały jedynie główne kolektory i to 
w samym centrum miasta. 

Bezpośrednio po zakończeniu działań 
wojennych rozpoczęto wprowadzanie 
w życie planu inwentaryzacji istniejących 
fragmentów sieci wodno-kanalizacyjnej, 
z  myślą o  jej rozbudowie. W  1951 roku 
utworzono na terenie Pabianic Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
nadzorujące prace w tym zakresie. Kolejny 
okres rozwoju tamtejszych wodociągów 
i  kanalizacji przypada dopiero na lata 
60. XX wieku. Rozpoczęto wtedy budo-
wę nowych, gęsto zaludnionych osiedli 
mieszkaniowych, dla których nieodzowna 
była infrastruktura wodno-kanalizacyjna. 
Nastąpił wówczas najbardziej dynamiczny 
rozwój sieci wodociągów i kanałów, obej-
mujący swoim zasięgiem coraz to większe 
obszary miasta. W 1967 roku uruchomiono 
Stację Uzdatniania Wody „Jutrzkowicka”, co 
sprzyjało szybkiej rozbudowie wodociągów 
w całym mieście. 

Innym ważnym etapem w  rozwoju 
pabianickich wodociągów i  systemu ka-
nalizacyjnego był rok 1995, kiedy to na-
stąpił rozruch Stacji Uzdatniania Wody 
„Zagajnikowa”. Pod koniec lat 90. XX wieku 
miasto zostało – jak to określano – zwodo-
ciągowane w ponad 90%, a skanalizowane 
w  przeszło 60%. Na przełomie XX i  XXI 
stulecia najważniejszym wyzwaniem dla 
Pabianic, w  omawianym zakresie, stało 

się rozwiązanie problemu oczyszczania 
ścieków, które do tej pory odprowadzane 
były do dwóch rzek: Dobrzynki i Pabianki. 
Ostatecznie, w 2002 roku zakończona została 
budowa kolektora, odprowadzającego ścieki 
z terenu miasta do Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Łodzi. Inwestycja ta, wyceniona 
na prawie 40 mln zł, była pierwszym pro-
ekologicznym przedsięwzięciem, zrealizo-
wanym w Pabianicach na tak wielką skalę.

w Pabianicach”. Przedsięwzięcie to, obejmu-
jące budowę i modernizację blisko 60 km 
kanałów, zrealizowano w latach 2006-2011. 
Równocześnie przeprowadzono inwestycje 
w  sferze rozbudowy sieci wodociągowej 
i  modernizacji stacji uzdatniania wody 
w  Pabianicach. Wysiłki te zaowocowały 
podniesieniem jakości wody, przesyłanej 
do odbiorców w  mieście, która spełnia 
wszelkie normy europejskie.

Obecnie pabianicka spółka, Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, eksploatuje blisko 
130 km sieci wodociągowej, co zapewnia 
możliwość korzystania z niej prawie wszyst-
kim mieszkańcom miasta. Ścieki z  terenu 
Pabianic, w ilości około 15 tys. m³ na dobę, 
odprowadzane są natomiast do Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Sieć kanali-
zacyjna ma łącznie 150 km, co sprawia, że 
miasto jest skanalizowane w 98%.

fot. 1.
Fontanna w Tomaszowie Mazowieckim.
fot. 2.
Fontanna przy Manufakturze w Łodzi.
fot. 3.
Fontanna Różana na placu 
marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie.
fot. 4.
Fontanna na placu 
gen. Henryka Dąbrowskiego w Łodzi.
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1

2 Priorytetowym wyzwaniem ostatniej 
dekady, dla władz miejskich i nowej spółki, 
stało się spełnienie wymogów, dotyczących 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 
jakie postawiło przed Pabianicami człon-
kostwo Polski w Unii Europejskiej, a w kon-
sekwencji wdrażanie Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Konieczne stało się więc wybudowanie sieci 
wodociągów i kanałów w tych częściach 
miasta, które były nimi słabo nasycone. 
W związku z tymi planami Pabianice roz-
poczęły starania o  pozyskanie środków 
unijnych, na wykonanie modernizacji sieci 
i systemów kanalizacyjnych. Zakończyły się 
one sukcesem. W 2005 roku Unia Europejska 
przyznała z Funduszu Spójności kwotę blisko 
12 mln euro na projekt pn. „Modernizacja 
i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
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fot. 1-7.
Łódź: Centrum Handlowe Manufaktura (1), 

kufer Reymonta (2), ul. Piotrkowska (3), 
ławeczka Tuwima (4), panorama miasta (5), 

Pałac Izraela Poznańskiego (6-7).
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