
Źródła wody dla Wrocławia

Ujęcie wody dla Wrocławia znajduje się
w Michałowie (woj. opolskie), ok. 60 km od Wro-
cławia. Wrocławskie wodociągi do celów uzdat-
niania czerpią wodę z zasobów rzeki Oławy zasi-
lanej tzw. systemem przerzutowym wodą z Nysy
Kłodzkiej. System ten tworzą:

• dwa zbiorniki retencyjne na Nysie Kłodz-
kiej – Otmuchowski i Nyski, które pozwa-
lają na regulację przepływu wody w rzece
w zależności od potrzeb,

• jaz, który spiętrza wodę w rzece i ułatwia
kierowanie jej przez ujęcie brzegowe do pom-
powni (wyposażony w tzw. przepławkę, umoż-
liwiającą wędrówkę ryb w górę i w dół rzeki),

• doprowadzalnik (otwarty kanał o dł. 2,26
km doprowadzający wodę z ujęcia brzego-
wego do pompowni),

• pompownia wody surowej w Michałowie
z rurociągiem tłocznym na wododziale,

• otwarty kanał przerzutowy Nysa–Oława
o dł. 27 km (wody obu rzek łączą się w miej-
scowości Jaczkowice k. miasta Oławy).

Z wód systemu przerzutowego do infiltracyj-
nego zasilania wód podziemnych korzysta, oprócz
Wrocławia, także Brzeg, liczący 40 tys. mieszkań-
ców. Tak skonstruowany system zapewnia wy-
starczającą ilość wody dla obu miast, nawet
w okresach długotrwałych suszy.
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Konsekwentna od lat polityka miasta i MPWiK dotycząca poprawy niezawodności
działania systemu dostawy wody i poprawy jej jakości, a także sprawności systemu
odbioru ścieków oraz efektywności ich oczyszczania zaczyna przynosić odczuwalne
rezultaty.  Do Odry wracają ryby łososiowate, trójstopniowa oczyszczalnia ścieków
na Janówku oraz odciążone pola irygacyjne doskonale spełniają zadania oczysz-
czania wrocławskich ścieków.
Dodatkowo sukcesywna modernizacja zakładów i procesów uzdatniania wody,
budowa nowych pompowni wody, a także coraz powszechniejsze opomiarowanie
zużycia wody przyczyniają się do gospodarniejszego wykorzystywania cennych
zasobów wodnych.
Swoją szansę Wrocław może wykorzystać jeszcze skuteczniej,  realizując moderni-
zacyjny projekt programu ISPA w tej dziedzinie. Tym samym, jako nieliczna
w Polsce w aglomeracja, Wrocław pochwalić się będzie mógł niezawodnym
i nowoczesnym systemem zaopatrzenia w wodę i uzdatniania ścieków.

Wodę z ujęć powierzchniowych wykorzystuje
obecnie jedynie Zakład Uzdatniania Wody Mo-
kry Dwór, położony tuż za Wrocławiem, na tere-
nie gminy Święta Katarzyna.

W Zakładzie Uzdatniania Wody Na Grobli
(przy ul. Na Grobli we Wrocławiu) woda podda-
wana procesom uzdatniania pochodzi w całości
z ujęć infiltracyjnych (podziemnych). Woda do
tego zakładu trafia z wrocławskich terenów wo-
donośnych – obszaru objętego strefą ochrony sa-
nitarnej, o powierzchni 1026 ha, położonego na
południowy wschód od Wrocławia, wzdłuż lewe-
go brzegu Odry. Na terenach wodonośnych znaj-
dują się 63 stawy infiltracyjne o powierzchni
lustra wody 59,44 ha, 548 studni poborowych
i system rowów zasilających i nawadniających
o łącznej długości ok. 12 km. Wody infiltracyjne,
dzięki kilkutygodniowemu przebywaniu w grun-
cie na głębokości ok. 20–50 m, nabierają cech
wód podziemnych. Czas przepływu wody przez
stawy, strefę aeracji i saturacji aż do studni pobo-
rowych wynosi ponad 30 dni. Dzięki temu ulega
ona renaturalizacji i stanowi tym samym bardzo
dobry surowiec do dalszego uzdatniania jako
wody podziemne.

Ujęcie głębinowe wody z trzeciorzędowego po-
ziomu wodonośnego znajduje się w Leśnicy. Sta-
cja Uzdatniania Wody Leśnica zapewnia dostawy
wody głębinowej czerpanej z głębokości 128–134 m
dla mieszkańców Leśnicy i okolicznych osiedli.
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Rysunek 1. Średniodobowe zużycie wody

Produkcja i zużycie wody
we Wrocławiu

Z roku na rok spada we Wrocławiu zużycie
wody do picia, zresztą podobną tendencję spadko-
wą notuje się na całym świecie. Zmniejszone zuży-
cie wody oznacza, że wydłuża się czas jej przepły-
wu w sieci. O ile kiedyś średni czas od momentu
wyprodukowania wody do dotarcia jej do odbiorcy

Tabela 2. Sprzedaż wody we Wrocławiu
w latach 1995–2001

Tabela 1. Zasoby i wielkości dostawy wody dla miasta w latach 1995–2001 [m3]

1) Pompownia Bierzany została całkowicie zalana i zniszczona w czasie powodzi w lipcu 1997. Po jej odbudowie
i modernizacji służy do przepompowywania wód infiltracyjnych na potrzeby ZUW Na Grobli
2) zaniechano korzystania z powodu nadmiernego zasolenia
3) zaniechano korzystania ze względu na rachunek ekonomiczny (nadmierne koszty eksploatacji, nadmiar wody w sieci)

wynosił od 1 do 3 dni, to obecnie woda płynie do
końcówek sieci nawet do tygodnia, co może pro-
wadzić do pogorszenia jej jakości w końcówkach
sieci. Ilość wody pobieranej i uzdatnianej w la-
tach 1995–2001 przedstawia tabela 1.

W tabeli 2 zestawiono pobór wody przez miesz-
kańców oraz innych odbiorców (w tym przemysło-
wych) w latach 1995–2001.

Zmiany w zużyciu wody w litrach na mieszkań-
ca na dobę w latach 1995–2001 przedstawia rys 1.
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Jakość wody surowej. Wskaźniki
jakości wody uzdatnionej

Z wód powierzchniowych korzysta jedynie
Zakład Uzdatniania Wody Mokry Dwór. Woda
ujmowana dla potrzeb tego zakładu, ze względu
na większość wskaźników chemicznych kwalifi-
kowana jest obecnie do I klasy czystości śródlą-
dowych wód powierzchniowych (zgodnie z za-
łącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Ochrony
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 5 listopada 1991 r.).

Kilka wskaźników, takich jak zapach, bioche-
miczne zapotrzebowania tlenu, zawartość manga-

nu, azotynów, fosforanów i ołowiu, sporadycznie
kwalifikuje tę wodę do II i III klasy czystości. Ze
względu na skład bakteriologiczny przez więk-
szość roku wodę zalicza się do II lub III klasy
czystości, a okresowo ocenia jako pozaklasową.
Należy dodać, że w ostatnich latach jakość wód
powierzchniowych uległa znaczącej poprawie.

Dla Zakładu Uzdatniania Wody Na Grobli,
korzystającej wyłącznie z wód infiltracyjnych,
woda surowa charakteryzuje się zawartością żela-
za, manganu, małym natlenieniem i specyficz-
nym zapachem, co jest zjawiskiem normalnym
dla wód podziemnych. Powyższe wskaźniki nie
przekraczają wartości zalecanych i odpowiadają

* – pojedyncze wyniki.

Tabela 3. Jakość wody czystej w 2001 r. w ZUW Na Grobli –
Pompownia wody czystej
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normie dotyczącej wskaźników zanieczyszczeń
śródlądowych wód powierzchniowych, mieszczą-
cych się w I klasie czystości.

Woda uzdatniona w ZUW Mokry Dwór speł-
nia obecnie warunki jakim powinna odpowiadać
woda do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
4 września 2000 r. Nieliczne odstępstwa w zakre-
sie wskaźników chemicznych nie mają w zasadzie
wpływu na ogólną ocenę wody. Występująca
okresowo podwyższona zawartość wolnego chlo-
ru na odpływie z zakładu uzdatniania wynika
z konieczności utrzymywania minimalnego po-
ziomu chloru w sieci wodociągowej.

Jakość wody uzdatnianej w ZUW Na Grobli
pod względem wskaźników fizykochemicznych
odpowiada warunkom podanym w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
4 września 2000 r. Pod względem bakteriologicz-
nym woda również jest odpowiedniej jakości.
Występujący okresowo wzrost zawartości chloru
wolnego spowodowany jest koniecznością zapew-
nienia obecności środka dezynfekcyjnego na koń-
cówkach sieci wodociągowej, szczególnie w okre-
sach wyższych temperatur. Incydentalne odstępstwa
od norm w zakresie wskaźników fizykochemicz-
nych nie mają istotnego wpływu na ogólną, pozy-
tywną ocenę jakości wody.

Tabela 4. Jakość wody czystej w 2001 r. w ZUW Mokry Dwór – Pompownia II0

** – pojedyncze wyniki.
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Normy dla wody do picia są obecnie w Polsce
już tak ostre, że uwzględniają substancje, które w
powietrzu występują w stężeniach tysiące razy
większych. Ale nie tylko w powietrzu. W Zakła-
dzie Produkcji Wody na Mokrym Dworze wy-
krywa się raz, dwa razy w roku znikome ilości
tzw. trójhalometanów, uważanych za substancje
rakotwórcze. Mogłyby one być szkodliwe, wg Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO), w przypadku
ciągłego występowania w okresie powyżej 20 lat.

W MPWiK co miesiąc wykonuje się ponad 12
tys. różnych oznaczeń w badaniach laboratoryjnych
wody. Dodatkowo wodę wodociągową niezależnie
badają stacje Sanepidu. Tabele 3 i 4 przedstawiają
wybrane parametry jakości wody produkowanej we
wrocławskich zakładach. Pełne zestawienie parame-
trów pokazano w załączonym do informatora CD.

Strefy zasilania Wrocławia w wodę.
Sieć wodociągowa. Stan techniczny
i modernizacja sieci

Wrocław podzielony jest na cztery strefy zaopa-
trzenia w wodę pitną. Zdecydowana większość wro-

cławian pije wodę podziemną pochodzącą z ujęć
infiltracyjnych znajdujących się na terenach wodo-
nośnych i uzdatnianą w nowoczesnym już dziś,
będącym w ostatniej fazie modernizacji, Zakładzie
Produkcji Wody Na Grobli. Zakład i pompownia
Na Grobli, pięcioma rurociągami magistralnymi,
zaopatrują w wodę podziemną gęsto zaludnioną
„wewnętrzną strefę” w centrum miasta – ok. 350
tys. mieszkańców. Stacja Uzdatniania Wody Leśni-
ca dostarcza mieszkańcom osiedli położonych
w Leśnicy – ok. 5 tys. mieszkańców – wodę głębi-
nową z poziomu wodonośnego pochodzącego
z trzeciorzędu. Wodę z ujęć powierzchniowych wy-
korzystuje się w Zakładzie Produkcji Wody Mokry
Dwór. Dwoma rurociągami magistralnymi zaopa-
truje on „strefę zewnętrzną” miasta, która okala
strefę wewnętrzną oraz – poprzez pompownię
wody „Bystrzycka” – północno-zachodnie przed-
mieścia – ok. 265 tys. mieszkańców. Między wy-
mienionymi strefami znajduje się tzw. „strefa
mieszana”. Zasięg oddziaływania poszczególnych
zakładów uzdatniania obrazuje mapka (rys. 2).

Łączna długość wrocławskiej sieci wodociągo-
wej wynosi 1730,9 km (wg stanu na 31.12.2001),

Rysunek 2. Strefy zasilania Wrocławia w wodę przy największym rozbiorze w latach
1998–2001
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czyli mniej więcej tyle, ile jest z Wrocławia do
Rzymu. Ma ona układ pierścieniowy, dzięki czemu
istnieje możliwość doprowadzenia wody w konkret-
ne miejsce różnymi „drogami wodnymi”, co ma
ogromne znaczenie podczas wyłączeń fragmentów
wodociągów na skutek awarii lub modernizacji.

We Wrocławiu jest ok. 5% rurociągów zbudo-
wanych przed 1900 r., po 1945 r. powstało ok. 50%
systemu wodociągowego. Charakterystyczną cechą
wrocławskiej sieci wodociągowej jest duże zróżni-
cowanie pod względem średnic rur – od 20 mm
do 1400 mm (tab. 5), różnorodność systemów
łączenia oraz nietypowe średnice rurociągów (pro-
jektowane kiedyś w calach).

MPWiK we Wrocławiu w sposób ciągły aktuali-
zuje wiedzę o stanie sieci i przyłączy wodociągowych,
określa kierunki ich rozwoju i modernizacji, ustala
kolejność prowadzenia remontów i renowacji. Stan
sieci wodociągowej ma istotny wpływ na jakość
wody. Modernizacja i wymiana sieci oznacza po-
prawę jakości wody dostarczanej do odbiorców.

Przedsiębiorstwo prowadzi dość intensywną
wymianę i budowę nowych rurociągów, w dużym
zakresie wykonywane jest czyszczenie rurociągów
z jednoczesnym pokryciem wewnętrznych po-
wierzchni warstwą izolacyjną. Na dużą skalę wy-
mienia się również stare przyłącza wodociągowe,
zastępując je rurami z PEHD.

Z roku na rok systematycznie skraca się czas
usuwania awarii wodociągowych, w które obfitują
zwłaszcza okresy zimowe. Likwidacja stanów awa-
ryjnych obejmuje zarówno naprawę rurociągów
magistralnych i rozdzielczych, jak również hydran-
tów, zasuw i domowych połączeń wodociągowych
(średnio 30–40% wszystkich awarii) i innych.

U źródeł powstawania awarii wodociągowych
leży z reguły kilka czynników, które należy roz-

patrywać łącznie: naprężenia w gruncie spowo-
dowane niską temperaturą, drgania wywołane
wzmożonym ruchem samochodowym, wiek sieci,
nadwerężenie systemu wodociągowego przez po-
wódź. Czasem zdarzają się także uszkodzenia me-
chaniczne przy okazji prowadzonych w pobliżu
wodociągów robót ziemnych (tab. 6).

Uzdatnianie wody – modernizacje
technologii. Działania podejmowane
dla poprawy jakości
i bezpieczeństwa zaopatrzenia
Wrocławia w wodę pitną

Wrocławska woda wodociągowa spełnia wszyst-
kie normy zarówno pod względem bakteriolo-
gicznym, jak i fizykochemicznym. Ale MPWiK
nie poprzestaje na utrzymywaniu norm; dąży
również do zapewnienia jak najlepszych walorów
smakowych wody. Osiąga się to poprzez zmiany
w technologii uzdatniania. W zakładzie Na Gro-
bli nie przeprowadza się już końcowej dezynfek-
cji wody przy użyciu chloru, lecz dwutlenku
chloru, celem poprawy smaku wody. Dla dalszej
poprawy wskaźników organoleptycznych wody
uzdatnianej przez ZUW na Grobli prowadzi się
modernizację układu technologicznego, w zakres
której wchodzi proces ozonowania pośredniego
i sorpcji na złożu węglowym, co pozwoli na ogra-
niczenie dawek środków stosowanych do końco-
wej dezynfekcji wody.

W zakładzie na Mokrym Dworze planuje się
również wdrożenie nowego procesu uzdatnia-
nia przez budowę układu ozonowania i sorpcji
na węglu aktywnym. W wyniku tego jakość
wody uzdatnionej w obu zakładach będzie po-
dobna.

Tabela 6. Skuteczność likwidacji stanów awaryjnych w latach 1995–2001

Tabela 5. Elementy sieci wodociągowej w latach 1996–2001
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W 2005 r. w obu zakładach produkcji wody –
Na Grobli i na Mokrym Dworze – zostaną zakoń-
czone wszystkie inwestycje związane z moderni-
zacją procesów uzdatniania. Po unowocześnieniu
obu zakładów zostanie uzyskana całkowita zgod-
ność jakości wody do picia w całym Wrocławiu
z normami europejskimi, nawet bez sporadycz-
nych przekroczeń wskaźników jakości. Również
cechy organoleptyczne wody, a więc smak, wy-
gląd i zapach, nie będą budziły zastrzeżeń.

Dla poprawy jakości i bezpieczeństwa zaopa-
trzenia Wrocławia w wodę podjęto i zrealizowano
w ramach przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 15 maja 1997 r. Średniotermi-
nowego Programu Inwestycyjnego MPWiK na
lata 1997–2003 bardzo wiele zadań. Poniżej ze-
stawienie najważniejszych inwestycji wodocią-
gowych zrealizowanych w latach 1995–2001.

Modernizacja systemu ujęć infiltracyjnych:
• czyszczenie wszystkich stawów infiltracyjnych

– przeprowadzono je w latach 1998–1999.
Poprawiło to w znacznym stopniu warunki
infiltracji wody do gruntu, co wpłynęło na
polepszenie jakości surowca.

• modernizacja pompowni wody Bierzany i Czech-
nica – prace obejmowały modernizację częś-
ci technologicznej i energetycznej obu pom-
powni (wymieniono stare zespoły pompowe).
Przeprowadzono także prace remontowe na
obiektach. Obie pompownie przystosowa-
no do pracy bezobsługowej. Szczególnie
modernizacja pompowni Bierzany wpłynę-
ła na zwiększenie efektywności dostaw
wody infiltracyjnej do Zakładu Produkcji
Wody Na Grobli.

• nowa pompownia wód infiltracyjnych Radwa-
nice – została ona przygotowana do dostar-
czania 48 000 m3/dobę wody infiltracyjnej
do ZPW Na Grobli. Pompownia pracuje
całkowicie w trybie automatycznym. Jest
monitorowana i sterowana z dyspozytorni
usytuowanej na terenie pompowni Świątni-
ki. Wykonano również prace przygotowaw-
cze do zasilania z tej pompowni zakładu na
Mokrym Dworze.

• wybudowanie i przekazanie do eksploatacji
rurociągu tłocznego osadów na terenie SUW
Leśnica – popłuczyny z płukania filtrów
zostają przetłaczane bezpośrednio do prze-
pompowni ścieków przy ul. Marszowickiej.

• czyszczenie studni infiltracyjnych (dekolma-
tacja) – wykonywano to systematycznie
w ilości 50 szt. rocznie. Wyeksploatowane
studnie zastępowano nowymi.

• remonty rurociągów – przeprowadzono re-
monty głównych rurociągów lewarowych
oraz rurociągów powietrznych.

• opracowanie „Koncepcji modernizacji i rozbu-
dowy ujęć infiltracyjnych dla miasta Wrocła-
wia” – zakłada ona zasilanie obu zakładów
produkcji wody wodą infiltracyjną.

Już w najbliższym czasie – do końca 2002
roku – sposób pobierania wody do uzdatniania
stanie się bardziej skomplikowany, ale za to woda,
jako surowiec trafiający do zakładu uzdatniania,
będzie jeszcze lepsza. Będzie ona pobierana jak
dotąd z rzeki, ale potem wstępnie uzdatniana
w ZUW Mokry Dwór i kierowana na tereny
wodonośne. Zostanie tam poddana naturalnej fil-
tracji i dopiero wówczas pobierana ponownie do
uzdatniania w ZUW Na Grobli. Dzięki takiemu
rozwiązaniu system wodociągowy Wrocławia unie-
zależni się od jakości wody w rzece, a ZUW Na
Grobli – wiodący zakład wodociągowy w mieście
– będzie korzystał odtąd z nieporównywalnie lep-
szego surowca. W ramach inwestycji zasilania
terenów wodonośnych wstępnie uzdatnioną wodą
z ZPW Mokry Dwór wykonano już dokumentację
i rozpoczęto prace realizacyjne. Dzięki niej na
tereny wodonośne trafi lepszy jakościowo suro-
wiec i ZPW Na Grobli będzie mógł zaopatrywać
w wysokiej jakości wodę infiltracyjną większą
część Wrocławia. W 2001 r. rozpoczęto budowę
rurociągu wody podczyszczonej. Wstępnie oczysz-
czona w ZUW Mokry Dwór woda rurociągami
∅ 1000, ∅ 700 i ∅ 500 transportowana będzie na
tereny wodonośne. Realizacja zadania umożliwi
zwiększenie wydajności terenów wodonośnych
oraz podniesienie jakości wody surowej.

Modernizacja technologii uzdatniania wody
w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór:

• modernizacja pompowni II0 – kompleksowa
modernizacja technologiczna i energe-
tyczna pompowni objęła wymianę wszyst-
kich zespołów pompowych. Dzięki płyn-
nej regulacji wydajności nowych pomp ich
eksploatowanie stało się efektywniejsze,
znacznie spadło także zużycie energii elek-
trycznej.

• modernizacja procesu koagulacji i sedymentacji
– w ramach kompleksowej modernizacji
tych procesów wyremontowano osadniki,
zamontowano wysokosprawne zgarniacze
osadów oraz zmodernizowano proces wol-
nego mieszania. Dzięki temu wzrosła sku-
teczność całego procesu uzdatniania wody.

• modernizacja budynku magazynu mokrego ko-
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agulantu – wymieniono instalacje techno-
logiczne wraz z pompami, wstawiono zbior-
niki do gromadzenia wszelkich dostępnych
koagulantów oraz zainstalowano system au-
tomatycznego dozowania koagulantu. Wszyst-
kie te zadania służą poprawie skuteczności
uzdatniania wody.

• wprowadzanie procesu sorpcji – po zakończe-
niu badań na stacji pilotowej rozpoczęto
prace nad wprowadzaniem procesu sorpcji.
Zlecono projekt adaptacji części istnieją-
cych filtrów piaskowych na filtry węglowe.

• dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru – wy-
konano i uruchomiono instalację końcowej
dezynfekcji wody przy użyciu dwutlenku
chloru.

• stabilizacja wody wodorotlenkiem sodu –
w 2000 r. trwały prace przy realizacji insta-
lacji stabilizacji wody przy użyciu NaOH.

• remont pompowni melioracyjnej – pompownia
odpowiada za odprowadzanie wód grunto-
wych z enklawy Mokry Dwór oraz za od-
prowadzanie wód przelewowych z obiek-
tów zakładu uzdatniania. Pompownia została
dotkliwie zniszczona w czasie powodzi w lip-
cu 1997 r.

• modernizacja pompowni ścieków sanitarnych
– pompownia odprowadza ścieki z zakła-
du uzdatniania wody oraz z osady Mokry
Dwór. Obiekt poprawi odprowadzanie ście-
ków ze strefy bezpośredniej ochrony sani-
tarnej.

• instalacja magazynowania i dawkowania ługu
sodowego – umożliwi ona regulację odczynu
(pH) wody pitnej, w celu stabilizowania jej
właściwości w sieci wodociągowej.

• uruchomienie zgarniaczy w osadnikach poko-
agulacyjnych – układ wyposażony w system
automatycznego sterowania umożliwia cią-
głe odprowadzanie osadów z osadników.

Modernizacja technologii uzdatniania wody
w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli:

• neutralizacja chloru – wybudowano instala-
cję do neutralizacji chloru, umożliwiającą
jednorazową neutralizację 500 kg chloru.

• dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru – uru-
chomiono instalację do końcowego uzdat-
niania wody przy użyciu dwutlenku chloru
(1998).

• główna rozdzielnia energetyczna – wybudo-
wano i oddano do użytku nową główną
rozdzielnię energetyczną (1999).

• pompownia wody czystej – wybudowano nową
pompownię wody czystej z nowoczesnymi

Historia
W roku 2001 wrocławskie wodociągi obchodziły rocznicę 130-lecia powstania.
Jednak tak naprawdę mogą się one poszczycić o wiele dłuższą historią, bo
sięgającą aż w czasy wczesnego średniowiecza.

Kalendarium:
••••• 1272 r.1272 r.1272 r.1272 r.1272 r. – nadanie Wrocławiowi przywileju przez księcia Henryka IV

Prawego (Probusa), zezwalającego miastu na pobór wody z rzeki Odry
dla wodociągów i zasilania fos miejskich oraz odprowadzania ścieków.

••••• 1341 r.1341 r.1341 r.1341 r.1341 r. – pierwsze zapiski mówiące o istnieniu wodociągu we
Wrocławiu.

• XV wiekXV wiekXV wiekXV wiekXV wiek – pojawiają się wzmianki o powstawaniu kolejnych czerpal-
ni, czyli budynków do czerpania wody: „Domu Wody”, późniejszej
Czerpalni Wielkiej przy Dolnych Młynach (u wylotu dzisiejszych ulic
Kiełbaśniczej i Odrzańskiej), Czerpalni Macieja, Czerpalni Kociej
i Domu Pomp. Woda była rozprowadzana drewnianymi przewodami
wodociągowymi układanymi pod ziemią na głębokości 4-5 stóp.

••••• 1 sierpnia 1871 r.1 sierpnia 1871 r.1 sierpnia 1871 r.1 sierpnia 1871 r.1 sierpnia 1871 r. oddano do eksploatacji zakład wodociągów
miejskich Na Grobli. Dobowa produkcja wynosiła 11 tys. m3. Zakład
dostarczał do miasta wodę czerpaną z Odry. Woda była tłoczona na
powolne filtry piaskowe, a po oczyszczeniu trafiała do zbiornika
wieżowego na wysokość ok. 38 m, skąd rurociągiem ∅ 762 mm
grawitacyjnie zasilała system żeliwnej instalacji rozprowadzającej,
wyposażonej w zasuwy i hydranty.     Rocznie za łazienkę lub spłuczkę
płaciło się wg taryfy ryczałtowej po 2,25 marki lub na podstawie
wskazań licznika – 0,20 marki za 1m3 wody.

••••• 1881 r.1881 r.1881 r.1881 r.1881 r. – zrealizowano ogólnospławny system kanalizacji Wrocławia
doprowadzających ścieki do głównej pompowni Port, skąd były tłoczo-
ne na usytuowane za miastem pola irygowane.

• w 1898 r.1898 r.1898 r.1898 r.1898 r. zrezygnowano z ujęcia wody rzecznej z Odry, gdyż jej
jakość stale się pogarszała. Zdecydowano się przebudować wodociąg
na wodę gruntową.

• w 1901 r.1901 r.1901 r.1901 r.1901 r. rozpoczęto budowę ujęcia wody gruntowej i przebudowę
zakładu Na Grobli. Na terenach wodonośnych wybudowano 313
studni infiltracyjnych. Woda podnoszona ze studni była transportowa-
na ciągami lewarowymi do stacji pomp zlokalizowanej na Świątni-
kach, a dalej do zakładu Na Grobli, w którym stworzono linię
technologiczną oczyszczania (odżelazianie) wody gruntowej. Woda
z odżelaziacza przechodziła do osadnika, a stąd na filtry powolne
i dalej do zbiorników wody czystej i konsumentów. Cały nowy system
uruchomiono w 1904 r.

• w 1906 r.1906 r.1906 r.1906 r.1906 r. po długotrwałej suszy, a następnie powodzi miała miejsce
tzw. katastrofa żelazowo-manganowa, po której woda w studniach
nie nadawała się do konsumpcji. Wznowiono wówczas proces pobiera-
nia wody z rzeki Odry.

• w 1907 r.1907 r.1907 r.1907 r.1907 r., aby zapobiec obniżaniu się lustra wody gruntowej
w studniach na terenach wodonośnych, przystąpiono do budowy
stawów infiltracyjnych, napełnianych wodą z rzeki Oławy. Do nawad-
niania części stawów zbudowano pompownię w Czechnicy.

• w latach 1909-19101909-19101909-19101909-19101909-1910 powstała przepompownia ścieków Szczytniki.
Tłoczyła ona ścieki na zakupione w 1903 r. pola irygowane Kamie-
niec – Dobrzykowice.
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i energooszczędnymi zespołami pompowy-
mi i urządzeniami do ciągłej kontroli jakoś-
ci parametrów fizykochemicznych wody.
Zapewniło to bezpieczeństwo dostaw wody
dla miasta i umożliwiło rozszerzenie strefy
zaopatrzenia w wodę infiltracyjną.

• wprowadzenie integracji układu sterowania
wraz z wizualizacją dla następujących obiek-
tów zakładu: chlorownia, aparatownia chlo-
ru, magazyn mokrego koagulantu, budy-
nek chemiczny, pompownia przewałowa,
pompownia II stopnia.

• uruchomienie instalacji neutralizacji chloru –
instalacja ta, pracująca w ruchu automa-
tycznym, zapewnia pełną ochronę ZUW
Na Grobli na wypadek awarii.

W ramach budowy sieci wodociągowej wyko-
nano:

• sieć wodociągową na osiedlach Jerzmanów,
Jarnołtów i Osiniec.

• układ magistralny w mostach Mieszczań-
skich, w moście Szczytnickim, w ul. Te-
atralnej, fragment pierścienia łączącego ma-
gistrale w ul. Grodzkiej i Purkyniego oraz
komory technologiczne na magistralach wo-
dociągowych umożliwiające monitorowanie
parametrów przepływającej wody.

Przebudowano sieć wodociągową w następują-
cych rejonach:

• na osiedlach Jerzmanów, Jarnołtów i Osi-
niec.

• w centrum Wrocławia – w rejonie Rynku,
Podwala, ul. Świdnickiej, Piłsudskiego,
Św. Katarzyny, Piaskowej i Traugutta, na
Ostrowie Tumskim.

• w ciągach komunikacyjnych – w ul. Halle-
ra, Wiśniowej, Armii Krajowej, Grabiszyń-
skiej, Powstańców Śląskich, Karkonoskiej,
Legnickiej.

W ramach renowacji sieci wodociągowej:
• wyczyszczono z osadów sieć wodociągową

na osiedlach Biskupin, Sępolno, Zalesie,
Krzyki i Partynice.

• wyczyszczono z osadów i poddano renowa-
cji przez wycementowanie rurociągi w uli-
cach Braniborskiej i Robotniczej oraz osie-
dlach Maślice, Złotniki, Stabłowice.

• wprowadzono wykładziny polietylenowe
do rurociągów w osiedlach Kuźniki i Księ-
że Małe, w rejonie Dworca Głównego, ul.
Ruskiej i Nowego Świata.

Odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków

Charakterystyka systemu odbioru ścieków we
Wrocławiu. Sieć kanalizacyjna. Eksploatacja
sieci

Sieć kanalizacyjną Wrocławia pod zarządem
MPWiK stanowią przewody o średnicach od
0,15 m do 2,97x3,50 m – w sumie ok. 160 rodza-
jów różniących się przekrojami kanałów. W jej
skład wchodzą kanały sieci ogólnospławnej oraz
rozdzielczej – sanitarnej i deszczowej, a także
przykanaliki, czyli połączenia domowe. Tabela 7
ilustruje przyrost długości sieci kanalizacyjnej
w latach 1996–2001.

Systemy kanalizacyjne w centrum miasta ob-
sługują większość mieszkańców i przemysłu, od-
prowadzając przy suchej pogodzie ok. 70% wszyst-
kich ścieków miejskich. W obrębie Starego Miasta
funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, osiedla
powojenne mają system kanalizacji mieszany –
częściowo rozdzielczy, częściowo ogólnospławny,
a nowe osiedla śródmiejskie – kanalizację roz-
dzielczą (osobno sanitarną, osobno deszczową).
Peryferyjne osiedla Wrocławia nie posiadają ka-
nalizacji. Jednak już w roku 2002 rusza budowa
kanalizacji sanitarnej w zachodniej i południowo-
zachodniej części miasta. Do 2006 r. kanalizację
będą mieli mieszkańcy osiedli: Stabłowice, Złot-
niki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Ołta-
szyn, Wojszyce, Partynice, Brochów, Jagodno.

Tabela 7. Elementy sieci kanalizacyjnej w latach 1996–2001
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Najstarsze części kanalizacji pochodzą z 1850 r.
Większość systemu kanalizacyjnego została zbu-
dowana w okresie 1900–1940. Obecnie systemem
kanalizacji objętych jest 94% mieszkańców miasta.

MPWiK prowadzi stale szereg prac w ramach
eksploatacji sieci kanałowej. Zakres tych prac
obejmuje:

• czyszczenie kanalizacji rurowej,
• czyszczenie kanalizacji przełazowej i urzą-

dzeń sieci kanalizacyjnej,
• wydobycie i wywóz osadów,
• inspekcja telewizyjna kanalizacji rurowej,
• usuwanie stanów awaryjnych na kanalizacji

i przyłączach kanalizacyjnych (pogotowie
kanałowe, służby eksploatacyjne),

• remonty bieżące kanałów grawitacyjnych
i tłocznych oraz przyłączy kanalizacyjnych,

• przeglądy o konserwacja urządzeń przeciw-
powodziowych,

• kontrola legalności przyłączy domowych
(Zespół ds. kontroli przykanalików),

• kontrola i inwentaryzacja sieci kanaliza-
cyjnej.

W ciągu ostatnich czterech lat oczyszczono
połowę całej długości kanalizacji. Zdecydowanie
odchodzi się od czyszczenia ręcznego na rzecz
hydrodynamicznego przy użyciu specjalistyczne-
go sprzętu (Kutschke), co przedstawia rys. 3.

Do roku 2000 inspekcji telewizyjnej podda-
nych zostało ponad 200 km sieci kanalizacyjnej
oraz ponad 2500 przykanalików. Prowadzenie ta-
kiej inspekcji umożliwia wydawanie opinii o dal-
szej możliwości eksploatacji sieci kanalizacyjnej
bądź konieczności jej remontu lub czyszczenia.
W ten sposób typuje się uszkodzoną sieć do re-
montów, sporządza szkice wykonawcze przed

Rysunek 3. Czyszczenie kanalizacji w la-
tach 1996–2000 [km]
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• w 1945 r.1945 r.1945 r.1945 r.1945 r. Wrocław posiadał 14 przepompowni ścieków i 2 podsta-
cje. Konieczność utrzymywania takiej ilości przepompowni powodował
płaski teren, na jakim usytuowane jest miasto. W związku z tym nie
było możliwości odprowadzania ścieków wyłącznie systemem grawita-
cyjnym, jak to ma miejsce w większości innych miast.

••••• I-V 1945 r.I-V 1945 r.I-V 1945 r.I-V 1945 r.I-V 1945 r. – zniszczenie systemu wodociągowego i kanalizacyjnego
miasta podczas oblężenia „Festung Breslau”.

••••• 15 maja 1945 r.15 maja 1945 r.15 maja 1945 r.15 maja 1945 r.15 maja 1945 r. – 7 dni po zakończeniu działań wojennych
uruchomiono wodociągi we Wrocławiu.

• 1 sierpnia 1945 r.1 sierpnia 1945 r.1 sierpnia 1945 r.1 sierpnia 1945 r.1 sierpnia 1945 r. – Dotychczasowe przedsiębiorstwa wodne
i kanalizacyjne połączono w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zakła-
dy Wodociągów i Kanalizacji.

• w 1971 r.1971 r.1971 r.1971 r.1971 r. oddano do eksploatacji układ przerzutowy wody kanałem
Nysa Kłodzka – Oława z pompownią w Michałowie.

• w 1971 r.1971 r.1971 r.1971 r.1971 r. uruchomiono nową centralną pompownię wody czystej Na
Grobli.

• w 1976 r.1976 r.1976 r.1976 r.1976 r. rozpoczęto budowę, a w sierpniu 1982 r.sierpniu 1982 r.sierpniu 1982 r.sierpniu 1982 r.sierpniu 1982 r. oddano do
eksploatacji nowy Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór – największej
inwestycji wodociągowej w powojennym Wrocławiu, kończącej okres
niedoboru wody w mieście.

• w 1976 r.1976 r.1976 r.1976 r.1976 r. rozpoczęto budowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
(zwanej na początku Centralną), która po dwóch latach została
przerwana i wznowiona dopiero w 1982 1982 1982 1982 1982.

••••• 1 kwietnia 1993 r.1 kwietnia 1993 r.1 kwietnia 1993 r.1 kwietnia 1993 r.1 kwietnia 1993 r. – przekształcenie MPWiK z przedsiębiorstwa
państwowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią Gminy Wrocław.

••••• 1994 r.1994 r.1994 r.1994 r.1994 r. – zmiana surowca w ZPW Na Grobli – przejście wyłącznie na
wody infiltracyjne do celów dalszego uzdatniania.

••••• 1994 r.1994 r.1994 r.1994 r.1994 r. – w ZPW Mokry Dwór rozpoczęła działanie stacja pilotowa
do opracowywania i testowania badań technologicznych procesu
uzdatniania wody.

••••• 24 stycznia 1996 r.24 stycznia 1996 r.24 stycznia 1996 r.24 stycznia 1996 r.24 stycznia 1996 r. dokonano uroczystego otwarcia Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków po zakończeniu I etapu budowy i przekazanie jej
do eksploatacji do MPWiK.

••••• czerwiec 1996 r.czerwiec 1996 r.czerwiec 1996 r.czerwiec 1996 r.czerwiec 1996 r. – oddanie do eksploatacji nowej pompowni wód
infiltracyjnych Świątniki.

••••• 1 października 1996 r.1 października 1996 r.1 października 1996 r.1 października 1996 r.1 października 1996 r. uruchomiono zmodernizowaną pompownię
wody surowej w Michałowie (przy rurociągu tłocznym dla Wrocławia).

• w maju 1997 r.maju 1997 r.maju 1997 r.maju 1997 r.maju 1997 r. Rada Miejska zatwierdziła „Średnioterminowy
Program Inwestycyjny MPWiK na lata 1997-2003”, w ramach które-
go realizowane są obecnie inwestycje zmierzające do zdecydowanej
poprawy świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo usług wodno-
kanalizacyjnych.

••••• 12 lipca 1997 r.12 lipca 1997 r.12 lipca 1997 r.12 lipca 1997 r.12 lipca 1997 r. Wrocław, a wraz z nim większość obiektów MPWiK
zalała „Powódź Tysiąclecia”, czyniąc ogromne szkody we wrocław-
skim systemie wodno-kanalizacyjnym. 21lipca, tj. 9 dni po zalaniu
miasta, został uruchomiony Zakład Uzdatniania Wody Na Grobli. Dwa
dni później podawał już 80 tys. m3 wody na dobę do miejskiej sieci.
Pełna stabilizacja w dostawie wody nastąpiła po 24 dniach od
„wielkiej fali”, tj. 5 sierpnia – po uruchomieniu Mokrego Dworu wodę
mieli w kranach wszyscy mieszkańcy.
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przystąpieniem do usuwania awarii, określające
zakres oraz metodę napraw.

Dzięki przeprowadzonej inspekcji telewizyj-
nej co roku wykrywa się i usuwa 1200–1500 zato-
rów sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na umiejscowienie większości kana-
łów pośrodku jezdni, remonty i renowacje sieci
kanalizacyjnej najczęściej przeprowadza się w ko-
ordynacji z modernizacjami dróg prowadzonymi
przez ZDiK. Coraz częściej stosuje się także me-
tody bezrozkopowe renowacji sieci kanałowej. Do
2000 roku poddano takim renowacjom 18 km
kanalizacji (rys. 4).

Rysunek 5. Porównanie ilości ścieków oczyszczanych przez poszczególne oczyszczal-
nie MPWiK w latach 1994–2001

Rysunek 4. Zdjęcia wykonane kamerą
podczas przeprowadzania inspekcji sieci
kanałowej

Przepompownie ścieków.
Oczyszczanie ścieków

Charakterystyczną cechą systemu kanalizacyjne-
go Wrocławia są minimalne spadki w poziomym
ułożeniu kanałów. Ponieważ jednak zdecydowaną
większość stanowią kanały grawitacyjne, wymu-
sza to konieczność dwu-trzykrotnego podnoszenia
ścieków na drodze do oczyszczalni. Służy do tego
23 czynnych obecnie przepompowni ścieków zlo-
kalizowanych na terenie całego miasta. Docelowo
pompowni komunalnych we Wrocławiu, po ska-
nalizowaniu obrzeży Wrocławia, ma być 45–50.

W 2001 r. MPWiK uruchomiło nowo wybudo-
waną przepompownię ścieków Nowy Port, która
umożliwia tłoczenie ścieków z południowo-za-
chodnich rejonów miasta do Wrocławskiej Oczysz-
czalni Ścieków. Przepustowość wykonanego ukła-
du kanalizacyjnego umożliwi w przyszłości przerzut
całości ścieków sanitarnych do Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków, odciążając tym samym
obecnie eksploatowane Pola Osobowickie.

Ścieki miejskie są obecnie oczyszczane na 3
oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie: Ratyń,
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (WOŚ) i Pola
Osobowickie posiadają pozwolenia wodnopraw-
ne. Od 13.04.2001r. została wyłączona z eksplo-
atacji oczyszczalnia Psie Pole, a ścieki poprzez
zmodernizowaną przepompownię skierowane zo-
stały na Pola Osobowickie.

Od 24.12.2001r. została wyłączona z eksploata-
cji oczyszczalnia Leśnica, ścieki poprzez nowo-
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wybudowaną przepompownię zostały skierowane
do WOŚ (rys. 5).

W dniu 1.07.2001r. uruchomiono część biolo-
giczną oczyszczalni WOŚ. Tym samym został
uruchomiony pełny proces technologiczny oczysz-
czania ścieków pozwalający na całkowite mecha-
niczno-biologicznie oczyszczenie ścieków z eli-
minacją związków węgla, azotu o fosforu. Powstałe
w procesach oczyszczania ścieków osady są sta-
bilizowane w procesie fermentacji beztlenowej,
a następnie mechanicznie odwadniane, higieni-
zowane wapnem i deponowane na składowisku.
Wysoki stopień oczyszczania ścieków jest energo-
chłonny. Bilans energetyczny oczyszczalni został
poprawiony dzięki generatorom gazowym wyko-
rzystujących gaz powstający przy fermentacji osa-
dów, stanowiący źródło ekologicznej energii od-
nawialnej. W generatorach następuje spalanie
produkowanego w komorach fermentacyjnych
biogazu, a energia elektryczna wprowadzana jest
do systemu energetycznego WOŚ. W perspekty-
wie kilku lat planuje się wybudowanie suszarni
odwodnionych osadów przez co otworzy się moż-
liwość ich ostatecznej utylizacji np. poprzez spa-
lanie w elektrociepłowniach lub wykorzystanie
do rekultywacji terenów zielonych.

Pola irygacyjne Osobowice to 1100 ha systemu
pól irygowanych zaopatrzonych w podziemne
dreny i osadników do przetrzymywania ścieków.
Do czasu pełnego uruchomienia Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków i przepompowni Nowy Port
były największą, naturalną oczyszczalnią ścieków
we Wrocławiu.

Pierwsze urządzenia na polach irygacyjnych
zostały zbudowane w 1890 r. Ten system oczysz-
czania ścieków miejskich był tani i skuteczny,
dopóki Wrocław nie rozrósł się do rozmiarów
dużej aglomeracji. Trafiająca tam ogromna ilość
ścieków – ok. 39,4 mln m3 na rok (wszystkich
ścieków odprowadzanych z miasta) powodowała
znaczne przeciążenia tego układu i nie pozwalała
na skuteczne oczyszczanie ścieków.

W grudniu 1999 r. kompleks pól irygacyjnych
Osobowice uzyskał pozwolenie wodnoprawne na
szczególne korzystanie z wód, czyli na odprowa-
dzanie ścieków komunalnych z Wrocławia do
Odry. Pełne korzystanie z tego pozwolenia stało
się możliwe po uruchomieniu w kwietniu br.
przepompowni ścieków Nowy Port, co odciążyło
osobowickie pola irygacyjne.

Po pełnym uruchomieniu Wrocławskiej Oczysz-
czalni Ścieków ładunek dopływający na pola oso-
bowickie zmniejszył się do ilości gwarantującej
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym przez

••••• 31 marca 1998 r.31 marca 1998 r.31 marca 1998 r.31 marca 1998 r.31 marca 1998 r. w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli wprowa-
dzono nową technologię dezynfekcji wody z zastosowaniem dwutlenku
chloru zamiast chloru gazowego.

••••• 26 lipca 1999 r.26 lipca 1999 r.26 lipca 1999 r.26 lipca 1999 r.26 lipca 1999 r. uruchomiono Biuro Obsługi Klienta MPWiK .
••••• pod koniec 1999 r.pod koniec 1999 r.pod koniec 1999 r.pod koniec 1999 r.pod koniec 1999 r. zakończono renowację wszystkich stawów

infiltracyjnych, co poprawiło jakość procesu infiltracji, a tym samym
wpłynęło korzystnie na jakość wody pobieranej z terenów wodono-
śnych do uzdatniania w ZUW Na Grobli.

••••• 1999 r.1999 r.1999 r.1999 r.1999 r. zakończono remonty popowodziowe kolektorów Odra i Ślęza
oraz budowę kanału tłocznego pompownia Szczytniki – pola irygacyj-
ne Dobrzykowice. Dzięki temu wyeliminowano możliwość przerw
w ciągłości odbioru ścieków i wystąpienia zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego w przypadku awarii i wypływu ścieków.

• w pierwszej połowie 2000 r.pierwszej połowie 2000 r.pierwszej połowie 2000 r.pierwszej połowie 2000 r.pierwszej połowie 2000 r. zakończono kompleksową moderniza-
cję pompowni wody surowej Czechnica (dla ZPW Mokry Dwór)
i Bierzany (dla ZUW Na Grobli). Obie pompownie są całkowicie
zautomatyzowane i zapewniają pewność dostaw wody do miasta.

••••• wiosną 2000 r.wiosną 2000 r.wiosną 2000 r.wiosną 2000 r.wiosną 2000 r. zakończono budowę nowej Głównej Rozdzielni
Energetycznej ZUW Na Grobli wraz z systemem okablowania. Umożli-
wia ona nieprzerwaną dostawę wody do miasta i jest odporna na
zalanie w przypadku powodzi.

••••• 23 maja 2000 r.23 maja 2000 r.23 maja 2000 r.23 maja 2000 r.23 maja 2000 r. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór ruszyła
instalacja do dawkowania dwutlenku chloru .

• w grudniu 2000 r.grudniu 2000 r.grudniu 2000 r.grudniu 2000 r.grudniu 2000 r. uruchomiono przepompownię ścieków Nowy Port,
dzięki której stało się możliwe kierowanie ścieków z południowych
i zachodnich rejonów Wrocławia do Wrocławskiej Oczyszczalni Ście-
ków, a tym samym znaczne odciążenie pól irygacyjnych Osobowice.

••••• pod koniec 2000 r.pod koniec 2000 r.pod koniec 2000 r.pod koniec 2000 r.pod koniec 2000 r. zakończono modernizację procesów koagulacji
i sedymentacji w ZPW Mokry Dwór. Nastąpił rozruch w pełni automa-
tycznego systemu mechanicznego zgarniania i odprowadzania osadów
pokoagulacyjnych wraz ze zmodernizowanym układem rurociągów
dopływu i odpływu wody z osadników. Ma to duże znaczenie dla
poprawy właściwości smakowych uzdatnianej wody oraz zmniejsza
straty wody w procesie uzdatniania.

••••• 7 czerwca 2001 r.7 czerwca 2001 r.7 czerwca 2001 r.7 czerwca 2001 r.7 czerwca 2001 r. przekazano do rozruchu nowoczesną i energoosz-
czędną pompownię wody czystej w Zakładzie Uzdatniania Wody Na
Grobli.

••••• 4 lipca 2001 r.4 lipca 2001 r.4 lipca 2001 r.4 lipca 2001 r.4 lipca 2001 r. – zakończenie rozruchu i uroczyste oddanie do
eksploatacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków – jednej z najnowo-
cześniejszych w Polsce, ekologicznej, mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu.

• w 2001 r.2001 r.2001 r.2001 r.2001 r. zakończono realizację programu Bystrzyca, którego
celem było skanalizowanie zachodnich osiedli Wrocławia (Stabłowi-
ce, Złotniki).

• w sierpniu 2001 r.sierpniu 2001 r.sierpniu 2001 r.sierpniu 2001 r.sierpniu 2001 r. oddano do użytku nową pompownię wód
infiltracyjnych Radwanice, zbudowaną w miejsce starej, całkowicie
zniszczonej przez powódź w 1997 r.

••••• 10 maja 200210 maja 200210 maja 200210 maja 200210 maja 2002 – otwarcie Centralnej Dyspozytorni MPWiK, centrum
operacyjnego zdalnego sterowania sferą wodociągową, kanalizacyjną
i energetyczną.
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obowiązujące przepisy prawne, tj. 35–70 tys. m3

na dobę. Pozwoli to na stopniowe zmniejszenie
uciążliwości tych pól dla okolicznych mieszkańców.

Tabela 8 zestawia ilości ścieków w latach
1996–2001 odprowadzanych do różnych odbior-
ników.

Efekt ekologiczny
związany z uruchomieniem
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków

Wybudowanie i sukcesywne uruchamianie
poszczególnych etapów Wrocławskiej Oczysz-
czalni Ścieków powodowało postępujący wzrost
stopnia oczyszczenia ścieków z Wrocławia. To
widoczne zmniejszenie wielkości ładunku zanie-
czyszczeń odprowadzanych do Odry wpłynęło

znacząco na poprawę jakości jej wód (rys. 6).
Otwarty kanał odpływowy z oczyszczalni do
rzeki posiada jakość wody sprzyjającą bytowa-
niu ryb łososiowatych – w czystej, dobrze na-
tlenionej wodzie zaobserwowano zwiększenie
się ilości tych ryb.

W tabelach 9 i 10 zestawiono ładunki usuwa-
nych zanieczyszczeń oraz wskaźniki jakości ście-
ków odprowadzanych do Odry.

Inwestycje kanalizacyjne

Budowa układu sieci magistralnych. Program
„Ślęza”

– cel: doprowadzenie ścieków w ilości doce-
lowej 30 000 m3/dobę poprzez kolektor
Odra do Wrocławskiej Oczyszczalni Ście-
ków z południowej i południowo-wschod-
niej części Wrocławia.

– realizacja: w latach 1995–1996 wykonano
etap IV, czyli odcinek od ul. Lakierniczej
do ul. Skarbowców. W marcu 2000 r. zosta-
ła zakończona realizacja etapu V kolektora
„Ślęza” od ul. Skarbowców do ul. Sudec-
kiej. W chwili obecnej przygotowywana
jest realizacja etapu VI kolektora „Ślęza”
na odcinku od ul. Sudeckiej do wysokości
ul. Bielawskiej na osiedlu Gaj (kolektor gra-
witacyjny) oraz rurociąg tłoczny do prze-
pompowni ścieków w rejonie ul. Sygnałowej.

Budowa układu sieci magistralnych. Program
„Bystrzyca”

• cel: kompleksowe skanalizowanie zachod-

Tabela 8. Bilans ścieków w latach 1996–2001

1) działa od stycznia 1996 r.
2) działała do stycznia 1996 r.
3) działała do 1 lipca 1998 r.
4) w 2000 r. przekazano do ZMK

5) MPWiK nie odprowadza ścieków z Wrocławia
od 28 lipca 2000 r.
6) działała do kwietnia 2001 r.
7) działała do grudnia 2001 r.

Rysunek 6. Wielkość redukcji zanieczysz-
czeń we Wrocławskiej Oczyszczalni Ście-
ków w kolejnych etapach budowy [Mg]
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nich osiedli Wrocławia: Stabłowic, Złotnik
oraz Leśnicy.

• realizacja: etap I – „Bystrzyca I” obejmo-
wał budowę kolektora ściekowego o średni-
cy 1 m w ul. Stabłowickiej oraz kanalizacji
o średnicach 0,3; 0,25 i 0,20 m w ul. Bogu-
szowskiej oraz Złotnickiej.

• efekt: z systemu kanalizacyjnego będzie ko-
rzystało ponad 13 tys. mieszkańców, którzy
obecnie nie posiadają takiej możliwości, a
do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków od-
prowadzane będzie ok. 4 tys. m3/dobę ście-
ków. Poprawi to stan środowiska i umożli-
wi rozwój miasta w tamtych rejonach.

Inwestycja „Bystrzyca etap I” została zrealizo-
wana jako przedsięwzięcie wspólne na podstawie
umowy pomiędzy Gminą Wrocław a MPWiK Sp. z
o.o. Na realizację sieci magistralnych w ulicach
Starogajowej i Kamiennogórskiej (wybudowano
ok. 1300 m kanałów sanitarnych) oraz Jeleniogór-
skiej (realizacja 850 m kanalizacji sanitarnej) –
program „Bystrzyca II” MPWiK otrzymało po-
życzki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Popowodziowe programy modernizacyjne –
kolektory „Odra” i „Ślęza”

• cel: przywrócenie sprawności technicznej
kolektorów.

• realizacja: remont odcinka 778,5 m kolek-
tora „Odra” i odcinka 1645 m kolektora
„Ślęza”.

• efekt: wyeliminowanie zagrożenia przerwa-
nia ciągłości odbioru ścieków oraz zagroże-
nia sanitarno-epidemiologicznego w przy-
padku awarii i wypływu ścieków.

• finansowanie: środki własne MPWiK, dotacja
z Banku Światowego, kredyt z NFOŚiGW.

Pozostałe inwestycje magistralne:
• budowa nowego kolektora w ul. Obornickiej.

Budowa sieci osiedlowych
• wybudowano nową sieć osiedlową w ul. Gi-

życkiej oraz na wyspach Piaskowej i Na
Tamce.

• zrealizowano budowę kanałów magistral-
nych w ulicach Harcerskiej–Dzierżonia.

Modernizacja i remont sieci magistralnej i osie-
dlowej oraz obiektów sieciowych

• przebudowa i wymiana kanalizacji roz-
dzielczej – m.in. ul. Traugutta, Pomorska,
Pilczycka, Kurzy Targ, Rynek, ul. Piłsud-
skiego–Małachowskiego, ul. Karkonoska–

Tabela 9. Ładunek zanieczyszczeń redu-
kowany we Wrocławskiej Oczyszczalni
Ścieków w  2001 r.

Powstańców Śląskich oraz ul. Marii Mag-
daleny.

• renowacja kanalizacji grawitacyjnej, m.in.
w ul. Traugutta, Zachodniej i Popowickiej.

• renowacja kolektora Podwale – 1084 m
• zamknięcie Pól Dobrzykowickich oraz re-

nowacja rurociągu ciśnieniowego (kolekto-
ra tłocznego) Szczytniki – Dobrzykowice
o łącznej długości 8,7 km.

• w miejsce zamkniętej oczyszczalni ścieków
Psie Pole wybudowano przepompownię
ścieków odprowadzającą ścieki do zlewni
Kolektora Północnego.

• w 1999 r. zlikwidowano zrzut ścieków do
rzeki Odry poprzez Rów Okn-I/1 jako na-
stępstwo oddania do eksploatacji zakłado-
wej oczyszczalni ścieków w Chemiteksie
i odcięcia dopływu ścieków bytowo-gospo-
darczych do rowu.

Prace w zakresie remontów i modernizacji
sieci kanalizacyjnej prowadzone są na bieżąco.
W następnych latach przewidywane jest opraco-
wanie kompleksowego, docelowego programu
rozwoju miejskiego systemu odbioru i oczyszcza-
nia ścieków. Będzie on uwzględniał rolę central-
nych i osiedlowych oczyszczalni komunalnych,
wykorzystanie osobowickich pól irygowanych oraz
WOŚ do przepustowości 180 tys. m3/dobę, a tak-
że inwestycje nastawione na realizację instalacji
do ostatecznej utylizacji osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków.

Tabela 10. Porównanie wskaźników stę-
żenia zanieczyszczeń we Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków
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Plany, perspektywy...

Przedsiębiorstwo kontynuuje realizację zadań
modernizacyjnych przewidzianych w „Średnio-
terminowym Programie Inwestycyjnym na lata
1997–2003”.

W roku 2001 rozpoczęto realizację nowego pro-
gramu modernizacyjnego finansowanego z Unii
Europejskiej i Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju – projekt ISPA obejmującego moderni-
zację Zakładu Produkcji Wody Na Grobli oraz
rozbudowę systemu kanalizacyjnego miasta Wro-
cławia. Opracowany we współpracy z Gminą Wro-
cław program skanalizowania lewobrzeżnej części
Wrocławia zakłada budowę 90 000 mb osiedlo-
wych sieci kanalizacyjnych w dzielnicach: Bro-
chów, Jagodno, Ołtaszyn, Wojszyce, Oporów, Par-
tynice, Muchobór Wielki, Złotniki i Stabłowice.

Pomoc z funduszu ISPA przewidziana jest na
lata 2001–2007. Powyższy program rozpoczął się
w roku 2001 zadaniem „Budowa kolektora sani-
tarnego w ul. Jeleniogórskiej wraz z budową
przepompowni w Leśnicy umożliwiającej prze-
rzut ścieków do WOŚ”.

Na lata 2002–2004 zaplanowana jest komplek-
sowa modernizacja zakładu Na Grobli. Aktualnie
trwa końcowa faza realizacji dokumentacji; prace
przygotowawcze rozpoczęto jeszcze w połowie lat
dziewięćdziesiątych. Wykonano badania technolo-
giczne w celu doboru optymalnej technologii uzdat-
niania wody infiltracyjnej. W 1998 r. opracowano
„Kompleksową koncepcję modernizacji ZUW Na
Grobli”. Nominalna wydajność ciągu technologicz-
nego zmodernizowanego układu określona została
na 120 000 m3/dobę. Zakres przewidziany do reali-
zacji w ramach programu ISPA będzie kontynuacją
zrealizowanych prac (główna rozdzielnia energe-
tyczna, pompownia II0). Nowy układ technologicz-
ny ZUW Na Grobli obejmuje wykonanie:

• 2 pompowni przewałowych (po napowie-
trzaniu i po filtrach piaskowych).

• filtrów piaskowych z dozowaniem koagu-
lantu bezpośrednio przed dopływem na zło-
że (koagulacja powierzchniowa na złożach).

• nowej ozonowni i komór kontaktowych
ozonu (ozon wytwarzany będzie z tlenu)
filtrów węglowych.

• odstojników popłuczyn i pompowni wód nado-
sadowych; wykonane odstojniki zastąpią do-
tychczas wykorzystywany układ osadników
ziemnych zajmujących znaczną część dzisiej-
szego zakładu; osady z odstojników przepom-
powywane będą do kanalizacji w ul. Traugutta.

• instalacji do stabilizacji wody przy użyciu
NaOH.

• przebudowy i remontu zbiorników wody
czystej nr 1, 3, 4, 5 i 6.

• przebudowy układu rurociągów zewnętrz-
nych w celu dostosowania połączeń do no-
wego układu.
modernizacji układu dezynfekcji.

Źródłem zasilania w energię elektryczną wszyst-
kich obiektów będzie zrealizowana główna roz-
dzielnia energetyczna. Wszystkie elementy inwe-
stycji wykonane zostaną w sposób zapewniający
automatyczną bezobsługową pracę z możliwością
sterowania z lokalnej dyspozytorni zakładowej.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi
przewidzianymi do realizacji w roku 2002 są:

– Zakończenie budowy sieci wodociągowej
w ul. Strzegomskiej i Jeleniogórskiej,

– Przebudowa sieci wodociągowej Na Grobli,
– Czyszczenie i renowacja sieci wodociągo-

wej i magistralnej,
– Budowa systemu monitorowania sieci wo-

dociągowej,
– Modernizacja ujęć infiltracyjnych – wyko-

nanie nowych studni poborowych oraz za-
kończenie realizacji rurociągu doprowadza-
jącego wodę z ZPW-1 na tereny wodonośne,

– Zakończenie modernizacji ogólnobudowla-
nej pompowni w Czechnicy,

– Rozpoczęcie modernizacji ZPW Na Grobli
– filtry piaskowe i węglowe,

– Budowa kanału kablowego dla obiektów
ZUW Na Grobli,

– Modernizacja urządzeń przeciwpowodzio-
wych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidzia-
nych na rok 2002, podobnie jak w latach poprzed-
nich zmierza w kierunku poprawy niezawodności
działania systemu dostawy wody i poprawy jej
jakości, a także sprawności systemu odbioru ście-
ków oraz efektywności oczyszczania ścieków, co
jest nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa.

W następnych latach przewiduje się skoncen-
trowanie działań nastawionych na dalszą poprawę
jakości wody oraz modernizację i rozbudowę sys-
temu kanalizacyjnego. Ponadto przewiduje się in-
tensywną modernizację systemu dystrybucji wody.

Do roku 2004 przewiduje się zrealizowanie
następujących podstawowych inwestycji decydu-
jących o jakości świadczonych usług:

– budowa Nowych Filtrów Pospiesznych
w ZPW Na Grobli (program ISPA),

– budowa Nowych Filtrów Węglowych w ZPW
Na Grobli (program ISPA),

– modernizacja procesu sorpcji i ozonowania
w ZPW Mokry Dwór,
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– dostosowanie wyposażenia laboratorium do
wymogów wynikających z dyrektyw Unii
Europejskiej,

– budowa podstawowych magistral wodocią-
gowych zwiększających pewność dostawy
wody i stabilność pracy sieci („Traugutta-
Muzealna”, „Strzegomska”, „Północna”, „Je-
leniogórska”, „Pucka”),

– zakończenie realizacji programu kanaliza-
cyjnego „Bystrzyca”,

– zakończenie realizacji programu kanaliza-
cyjnego „Ślęza”,

– realizacja instalacji do ostatecznej utyli-
zacji osadów ściekowych z oczyszczalni
ścieków,

– realizacja docelowego systemu odbioru
ścieków z rejonu Psiego Pola, Zakrzowa
i Kiełczowa.

Ponadto kontynuowane będą inne mniejsze
zadania inwestycyjne i modernizacyjne zwiększa-
jące sprawność działania Przedsiębiorstwa.

W następnych latach (po roku 2004) podsta-
wowym kierunkiem działania będą:

– przestawienie ZPW Mokry Dwór na uzdat-

nianie wody infiltracyjnej (rozbudowa ujęć,
realizacja instalacji napowietrzania wody),

– dalsza (bardziej intensywna) modernizacja
sieci dystrybucji wody,

– remonty i modernizacje ogólnobudowlane
realizowanych w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych obiektów,

– dalsza modernizacja i rozbudowa systemu
kanalizacyjnego m. Wrocławia.

Dla właściwego ukierunkowania działań inwe-
stycyjnych i zapewnienia im źródeł finansowania
niezbędne jest opracowanie następnego „Średnio-
terminowego Programu Inwestycyjnego” obej-
mującego lata 2004–2010. Prace związane z jego
opracowaniem rozpoczęły się w roku 2001, a ich
zakończenie i zatwierdzenie programu przewidu-
je się na rok 2003.

W perspektywie rozwoju MPWiK Sp. z o.o.
przewiduje się rozszerzanie zasięgu działa-
nia MPWiK na okoliczne gminy wynikające
ze wzrastających wymogów stawianych przez
odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych, któ-
rych nie będą w stanie spełnić małe gminne
firmy eksploatacyjne.

Summary

Consistent for many years policy of city and that of Public Water and Sewage System
Corporation related to the improvement of reliability of water supply system and its quality as
well as of efficiencies of sewage management and sewage system begin to bring visible
results. Several species of fish, including salmonids have returned to the Oder River, at the
same time, the completion and operation of three-level wastewater treatment plant in
Janówek has released the amount of wastewater processed by irrigation fields – both utilities
now, perfectly fulfil the task of Wrocław’s wastewater treatment. In addition, successive
modernisation of water purification processes and plants, construction of new water pumping
stations and also more and more general metering of water usage contributes to the
increased economic utilisation of water supply. Likewise, by realisation of ISPA modernisation
programmes in this sphere Wrocław can even further improve its water management system.
By doing so, Wrocław can become one of the few agglomerations in Poland with dependable
and modern water supply and wastewater processing systems.


