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 W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 5 października 2021 r. w sprawie ujęcia 

wody w Szyszkowej wyjaśniam, co następuje.  

 Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Szyszkowej zakończyła się w roku 

2005. Układ uzdatniania wody składa się m.in. z lampy UV i baterii dwóch filtrów 

pośpiesznych. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej dokonują regularnych oględzin 

zainstalowanych urządzeń (w tym także nastaw głowic zainstalowanych filtrów), 

natomiast inwentaryzacja ujęcia została wykonana po wybudowaniu i naniesiona na mapy 

zasadnicze, którymi dysponujemy. W trakcie ostatnich oględzin stwierdzono, że jedna  

z głowic filtrów nie działa. Natychmiast podjęto działania mające na celu naprawę 

zaistniałej sytuacji. Najwłaściwszym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji będzie wymiana 

głowicy. Wraz z wymianą głowicy zasadnym jest także wymiana przepracowanego złoża 

filtracyjnego. W tym celu w najbliższym czasie zostaną pobrane próbki wody surowej  

w celu doboru złoża filtracyjnego. Po otrzymaniu wyników zostaną one poddane analizie 

w celu wyboru rodzaju zasypki filtracyjnej. Następnie złoże i głowica zostaną wymienione.  

 Na zgłaszane problemy z czystością wody (barwa, mętność) pracownicy Referatu 

Gospodarki Komunalnej reagowali bezzwłocznie, weryfikując je zarówno w punkcie 

poboru w stacji uzdatniania oraz u odbiorców. Zaznaczyć w tym miejscu należy,  

że w przypadku stwierdzenia faktycznych problemów z mętnością i nieakceptowalną 

barwą u odbiorców, zaradczo nie są stosowane metody polegające na stosowaniu środków 

dezynfekujących. Właściwą metodą w takim przypadku pozostaje płukanie sieci  

do momentu pojawienia się wody czystej.  

 Odnosząc się natomiast do kwestii chlorowania wody, w naszym przypadku jest  

to działanie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zainstalowana lampa UV w stacji uzdatniania wody 
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funkcjonuje poprawnie i osłona żarnika jest czyszczona regularnie. Jednakże naukowo 

dowiedziono, że efekty dezynfekcji promieniami UV są krótkotrwałe i nie zabezpieczają 

przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej. Dlatego też tak bardzo 

istotne jest dawkowanie chloru jako silnego utleniacza, co zagwarantować ma stabilność 

mikrobiologiczną wody od miejsca produkcji do punktu poboru u odbiorcy. Wybudowany 

w 2005 r. układ uzdatniania nie przewiduje ciągłego, zautomatyzowanego dozowania 

dezynfekujących środków chemicznych. Dlatego też obecnie dezynfekcja odbywa się 

okresowo zgodnie z harmonogramem. Być może to jest przyczyną, że dla odbiorców 

subiektywnie odczuwalna jest różnica w okresach między zwiększonym stężeniem chloru 

wolnego a niższym.  

 Reasumując, podejmujemy działania w celu poprawy jakości wody, każde zgłaszane 

nieprawidłowości weryfikujemy a w razie potrzeby podejmujemy działania zaradcze.  
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