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Wprowadzenie 

Na obiektach, których podstawowym zadaniem jest doprowadzenie jakości wody do wymagań 

określonych w obowiązujących przepisach może także dojść do  wtórnego zanieczyszczenia wody. 

Mogą to być zanieczyszczenia fizykochemiczne (związane m.in. z niewłaściwą eksploatacją stacji 

uzdatniania wody SUW, źle dobraną dawką środków chemicznych dodawanych do wody w procesie 

technologicznym, a także działaniami mającymi charakter terrorystyczny) oraz mikrobiologiczne 

(najczęściej związane z nieodpowiednim stanem sanitarnym na obiektach).  

W przemyśle spożywczym obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy sanitarne oparte na działaniach 

prewencyjnych (np. Plan HACCP),  które w żaden sposób nie odnoszą się do  branży wod.-kan. 

Naszym zdaniem stacje uzdatniania wody, także należy traktować jak zakład produkujący żywność, 

gdyż woda jest najważniejszym produktem żywnościowym dla każdego człowieka.  

Aby móc zagwarantować naszym odbiorcom usług wodę najlepszej jakości oraz zawsze bezpieczną do 

spożycia etap produkcji i dystrybucji wody w sieci wodociągowej został objęty tzw. Planem 

Bezpieczeństwa Wody, polegający identyfikacji i ocenie wszystkich potencjalnych zagrożeń oraz 

wprowadzenie działań redukujących ryzyko ich wystąpienia.  
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1. Skład zespołu roboczego (moduł 1) 

Skład zespołu roboczego odpowiedzialnego za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Planów 

Bezpieczeństwa Wody na etapie produkcji wody obejmuje: 

• „Wodociągi Słupsk”  Sp. z o.o. 

• Referat Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Wydziału Organizacji Urzędu 
Miejskiego w Słupsku 

• Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku 
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2. Opis etapu produkcji wody (moduł 2) 

 
 Charakterystyka utworów wodonośnych 

Ujęcia wody miasta Słupska leżą na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły w administracji RZGW 

Gdańsk. Obszar regionu wodnego Dolnej Wisły charakteryzuje się rzeźbą młodo glacjalną, której 

najważniejszą cechą  jest duża dynamika rzeźby terenu, obfitość form wklęsłych oraz obecność jezior. 

Duża część regionu wodnego, to związane ze zlodowaceniem Wisły, wysoczyzny morenowe rozcięte 

licznymi formami wklęsłymi – rynnami lub obniżeniami wytopiskowymi, płaskie powierzchnie 

sandrowe oraz ciągi wzgórz morenowych. Żuławy Wiślane wraz z deltą Wisły i doliną Wisły do 

holoceńskiej doliny aluwialnej, podobnie jak niecki niektórych jezior z towarzyszącymi im torfowymi 

równinami.  

Wody podziemne w okolicy Słupska pobierane są z utworów czwartorzędowych. Starsze piętra 

wodonośne, tj. trzeciorzędowe i kredowe  nie są ujmowane, jednak występujące miejscami 

przewarstwienia warstw wodonośnych mogą skutkować mieszaniem się wód o dobrej jakości z 

zasolonymi wodami piętra trzeciorzędowego i kredowego.  

Czwartorzędowe, plejstoceńskie poziomy wodonośne to jedne z najlepszych jakościowo wód w 

Polsce. Są to wody słodkie, o odczynie obojętnym, średnio twarde. Parametry wody pobranej z 

poszczególnych studni (za rok 2015) znajdują się w załączniku nr 1. Analizując wyniki badania wody 

pobranej z eksploatowanych studni należy stwierdzić przekroczenia w niektórych studniach 

dopuszczalnej zawartości w następujących parametrach: żelazo, mangan, mętność i zapach (wg 

wymagań zawartych w RMZ z dnia 27 listopada  2015r.). Pierwiastki te dostają się do wody w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej.  

Użytkowa warstwa wodonośna, z której pobierana jest woda do zaopatrzenia miasta Słupska należy 

do rejonu Słupsk-Rowy, dla którego zatwierdzone zasoby w kat. „B” wynoszą 4.050 m3/h (decyzja 

KDH/013/5337/89) oraz zasobów rejonu Głobina w wysokości 667,0 m3/h (decyzje 

KDH/013/4438/4440/M/79 i nr 696/86). 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących warstw wodonośnych i geologii wód podziemnych 

znajduje się w części poświęconej „Ochronie terenu zlewni” niniejszego opracowania.  

 

 

 

A. STUDNIE GŁĘBINOWE 
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 Charakterystyka ujęć wody 

Miasto Słupsk zaopatrywane jest w wodę do picia i celów komunalnych z trzech ujęć wody: 

Westerplatte, Legionów i Głobino. 

 

Rysunek 1 Lokalizacja ujęć wody spółki "Wodociągi Słupsk" 
 

• Ujęcie wody Westerplatte obejmuje 10 studni głębinowych: 1b, 3c, 4c, 7a, 8b, 11a, 12a, 13b, 

18, 19; 

• Ujęcie wody w Głobinie obejmuje 10 studni głębinowych: H-2a, H-3a, H-6, H-7a, H8, H-13, 

H-14, H-15, H-16, H-17; 

• Ujęcie wody  Legionów obejmuje jedną studnie nr 2. 

Łącznie na wszystkich ujęcia wody jest 21 studni głębinowych. Aktualna produkcja średniodobową 

wynosi 14.500 m3/d, co stanowi ca 34% maksymalnej zdolności produkcyjnej ujęć wody.  

Woda dostarczona odbiorcom miasta Słupska jest objęta stałym nadzorem przez służby Sanepidu, a 

dodatkowo monitorowana przez Spółkę „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zgodnie z ‘Harmonogramem 

wewnętrznej kontroli ujęć wody Słupsk-Głobino’ (zał. nr 2 ). 

Pobór wody z ujęć jest ograniczony na mocy pozwolenia wodnoprawnego z dnia 4 października 2013 

r. wydanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego do ilości: 
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Pozwolenie jest ważne do 31.10.2032 r.  

W chwili obecnej z ujęć komunalnych: Westerplatte, Legionów  i Głobino zasilane są miejscowości 

Słupsk, Kobylnica, Łosino, Zajączkowo oraz  Siemianice i Lubuczewo (woda sprzedawana hurtem dla 

ZGK Jezierzyce).  

Ujęcia wody Westerplatte i Głobino stanowią niezależne źródło dostaw wody do stacji uzdatniania 

wody w Słupsku. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, w której konieczne będzie wyłączenie 

jednego z ujęć, aktualne zapotrzebowanie na wodę powinno pokryć ujęcie pracujące. Takie 

rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości dostaw bezpiecznej wody do 

spożycia dla konsumentów. Przy pracy normalnej (bezawaryjnej) udział poszczególnego ujęcia 

stanowi około 50% zapotrzebowania na wodę.  

 

Rysunek 2 Zasilanie w wodę SUW w Słupsku 

 

Ujęcia wody nie posiadają formalnie ustanowionych stref ochrony pośredniej i bezpośredniej. Teren 

ujęć wody w całości należy do Spółki. Każda studnia jest ogrodzona płotem z siatki stalowej oraz 

bramką i furtką zamykaną na kłódkę. Obszar ten jest oznaczony tablicą informacyjną i jest wyłączony 

z jakiejkolwiek innej działalności niezwiązanej bezpośrednio z ujmowaniem wody podziemnej. 
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Rysunek 3 Wyznaczony obszar ochronny studni głębinowej (na zdjęciu studnia głębinowa nr 3c ujęcia 
Westerplatte) 
   

 Charakterystyka studni głębinowych 

Studnia głębinowa jest to urządzenie do poboru wody podziemnej. Budowa studni głębinowej nie 

jest skomplikowana. Jest to otwór odwiercony do poziomu wodonośnego. Dzięki obecności urządzeń 

technicznych takich jak obudowa, głowica, rurociągi, agregat pompowy itp. możliwy jest stały pobór 

wody ze studni.  
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Magistrala przesyłowa (technologiczna) jest to rurociąg, którym doprowadzana jest woda surowa ze 

studni głębinowych z danego ujęcia do stacji uzdatniania wody. Jest to rurociąg technologiczny o 

ciśnieniu wody znacznie niższym niż ciśnienie wody występujące w sieci wodociągowej. Do rurociągu 

technologicznego najczęściej nie są podłączeni żadni odbiorcy (jedynie do rurociągu 

technologicznego doprowadzającego wodę z ujęcia Głobino podłączony jest Zakład Produkcyjny 

„Guma Pomorska”). Na magistrali przesyłowej zainstalowane są zasuwy odcinające, hydranty, zawory 

odpowietrzające, komory pomiarowe (pomiar ciśnienia, przepływu), czy odwodnienia.  

 

 Rurociąg technologiczny ujęcia wody Westerplatte 

Woda ze studni głębinowych Nr 7a, 8b i 11a prowadzona jest zbiorczym rurociągiem 

technologicznym zlokalizowanym w ulicach Ks. Brzózki, Racławickiej, Krajewskiego, Sułkowskiego, 

Gdyńskiej przez ulicę Westerplatte do stacji uzdatnia wody. Rurociąg ten łączy się na terenie ujęcia 

Westerplatte z  rurociągiem zbiorczym, którym doprowadzona jest woda ze studni 12a, 3c, 4c, 13b, 

19, 18, 1b. Schemat ujęcia wody Westerplatte znajduje się w załączniku nr 3. 

 Rurociąg technologiczny ujęcia wody Głobino 

Woda ze studni głębinowych zlokalizowanych na ujęciu Głobino tłoczona jest magistralą przesyłową o 

średnicy Ø600 o długości ca 6km do SUW w Słupsku. Schemat ujęcia wody Głobino znajduje się z 

załączniku nr 4.  

 Rurociąg technologiczny ujęcia wody Legionów Polskich 

Parametry jakościowy wody z jednej studni głębinowej nr 2 pozwalają na wtłoczenie tej wody 

bezpośrednio do sieci wodociągowej. Wobec tego woda pobrana z studni pompowana jest 

bezpośrednio do układu zbiorników końcowych (strefa niska) z lokalną pompownią tłoczącą wodę do 

strefy wysokiego ciśnienia - zlokalizowanych na tym ujęciu.   Schemat ujęcia wody Legionów znajduje 

się z załączniku nr 5.  

 

B. MAGISTRALA PRZESYŁOWA 
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 Opis procesów technologicznych uzdatniania wody w Słupsku 

Aby dostarczyć ludziom czystą i bezpieczną wodę pitną należy wybrać właściwe źródło wody, 

optymalną technologię jej uzdatniania, zaprojektować oraz prawidłowo wykonać, uruchomić a 

następnie eksploatować obiekty oraz urządzenia do produkcji wody.  

Źródłem wody miasta Słupska są ujęcia wody podziemnej, które klasyfikuje się do wód dobrej 

jakości i dzięki temu może być skutecznie uzdatniana za pomocą prostej bezreagentowej technologii 

opartej na naturalnych procesach napowietrzania i filtracji pośpiesznej. Jest to technologia 

sprawdzona w kilkudziesięcioletniej praktyce eksploatacyjnej większości stacji uzdatniania wód 

podziemnych.  

Poniższy schemat przedstawia przyjętą technologię uzdatniania wody w Słupsku.  

 

Woda surowa z ujęcia Głobino i Westerplatte magistralą technologiczną dopływa do budynku 

napowietrzalni i filtrów pośpiesznych zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku.  

Następnie po połączeniu tych wód i zmieszaniu, uśredniona woda zostaje w pierwszej kolejności 

poddana procesowi napowietrzania, którego celem jest natlenienie wody oraz jej odgazowanie. 

Doprowadzenie odpowiedniej ilości tlenu do wody jest kluczowym czynnikiem determinującym 

skuteczność uzdatniania wody. Wodę ujmowaną ze studni możemy traktować jako pewien układ 

będący w stanie równowagi. Poprzez wprowadzenie tlenu do wody, następuje w pierwszej fazie 

naruszenie układu równowagi, a następnie, po zakończeniu reakcji chemicznych, znów następuje 

ustalenie stanu (innej) równowagi. W trakcie tych procesów z wody zostają usunięte gazy tj. 

dwutlenek węgla i siarkowodór, a związki żelaza i manganu występujące w wodzie w formie 

rozpuszczonej dzięki dostarczonemu tlenowi przybierają formę nierozpuszczoną i zaczynają wytrącać 

się z wody tworząc żelaziste i czarne osady.    

UJĘCIE WODY 
PODZIEMNEJ

NAPOWIETRZANIE FILTRACJA
DEZYNFEKCJA 

(OPCJONALNIE)
SIEĆ 

WODOCIĄGOWA

C. UZDATNIANIE WODY 
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Rysunek 4 Napowietrzanie wody surowej na kaskadach napowietrzających 

 

System napowietrzania wody surowej na SUW w Słupsku oparty jest o aeratory kaskadowe (kaskady 

napowietrzające). Każdy ciąg technologiczny składa się z dwóch aeratorów o łącznej powierzchni 2,2 

m2 i obciążeniu hydraulicznym ok. 208 m3/m2h. Woda po napowietrzeniu wypływa z aeratorów na 

posadzkę, po której spływa cienką warstwą do dwóch komór reakcji. Każda komora wyposażona 

została w odpływ wody do dalszego uzdatniania, w przelew awaryjny, a także instalację spustu 

wytrąconego osadu. Odgazowana i natleniona woda w komorze reakcji przebywa około 30 minut. 

Czas ten jest niezbędny po to, aby zaszły konieczne reakcje utleniające.  

 

Rysunek 5 Hala aeratorów - widok na kaskady napowietrzające (po lewej) i rynnę odprowadzającą wodę 
napowietrzoną do komory reakcji (po prawej). 
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Rysunek 6 Schemat komory reakcji  

 

Woda napowietrzona, w której po doprowadzeniu tlenu zaczynają zachodzić reakcje wytrącania 

związków żelaza i manganu napływa następnie do hali filtrów pośpiesznych, gdzie jest poddana 

procesowi filtracji. Filtracja wody jest procesem stosowanym praktycznie na każdej stacji uzdatniania 

wody. Zasadniczym zadaniem filtracji jest usunięcie z wody wytrąconych związków żelaza, manganu. 

W stacji uzdatniania wody w Słupsku zastosowano 8 otwartych komór filtracyjnych, po cztery dla 

każdego ciągu technologicznego. Powierzchnia jednej komory 20,0 m2, prędkość filtracji w zależności 

od trybu pracy od 5 do 7 m/h (nominalnie 6 m/h). Komory filtracyjne wyposażone zostały w 

panelowy drenaż filtracyjny, 2 żelbetowe koryta popłuczyn, zbiorczy kanał popłuczyn oraz niezbędne 

orurowanie i armaturę. Komory filtracyjne zasypane są materiałem filtracyjnym (piasek kwarcowy) 

przez który przepływa natleniona woda z komór reakcji zostawiając na powierzchni złoża wytrącone 

już związki żelaza i manganu.  

 

Rysunek 7 Hala filtrów (po lewej) oraz komora filtracyjna (po prawej) 
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Rysunek 8 Filtracja wody napowietrzonej na złożu piasku kwarcowego 

 

Co osiem dni każdy filtr poddawany jest procesowi regeneracji, który polega na wypłukaniu złoża 

filtracyjnego przeciwprądowo powietrzem i wodą. Intensywność płukania powietrzem 72 m3/m2h w 

czasie 3 minut. Intensywność płukania wodą 72 m3/m2h, w czasie 10 minut. 

W budynku napowietrzalni i filtrów pośpiesznych znajduje się także dwukomorowy  zbiornik wody 

czystej do płukania filtrów o łącznej powierzchni około 550 m3 (przy dobowym zapotrzebowaniu 

wody na płukanie na poziomie 480 m3). Woda w zbiornikach uzupełniana jest w nocy (w okresie 

zmniejszonego poboru wody)  z instalacji pierwszego filtratu eksploatacyjnego oraz ze zbiorczych 

rurociągów wody uzdatnionej.  

Woda zużyta na płukanie filtrów (popłuczyny) trafia do zbiornika retencyjnego wód popłucznych 

zlokalizowanego przed budynkiem napowietrzalni i filtrów pośpiesznych. Jest to zbiornik 

dwukomorowy o pojemności pozwalającej pomieścić dobową ilość popłuczyn. Zmagazynowane 

popłuczyny następnie są stopniowo odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.  

Stacja uzdatniania wody wyposażona jest także w instalację do dezynfekcji wody roztworem 

podchlorynu sodu.  

 Monitoring jakości wody na SUW 

Monitoring jakości wody w systemie zaopatrzenia w wodę realizowany jest na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

• Pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 4.10.2013r. wydanego przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych (ważne do 

31.10.2032 r.); 
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• Wewnętrznych procedur. 

Kontrola jakości wody prowadzona jest w całym układzie systemu zaopatrzenia w wodę. Próbki wody 

pobierane są wg harmonogramu ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów oraz przy 

współpracy z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Punkty z których pobiera się wodę do badania 

są równomiernie rozmieszczone w całym układzie - począwszy od wszystkich studni głębinowych, 

przez poszczególne etapy uzdatniania wody, magazynowania, kończąc na pompowni II go stopnia, 

gdzie woda zostaje wtłoczona do systemu dystrybucji wody siecią wodociągową.  

Analizy wody prowadzone przez nasze  Laboratorium Badania Wody i Ścieków, potwierdzone są 

akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji PCA. 

  

Rysunek 9 Pracownia Badania Wody "Wodociągi Słupsk" 
 

Nadzór nad procesem prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Słupsku Sekcja 

Higieny Komunalnej.  

Do zadań Sekcji Higieny komunalnej należy m.in.: 

• kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania  

higieniczne i zdrowotne dotycząc w zakresie higieny  

środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

• prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia, 

• gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie  

danych monitoringowych, 

• przeprowadzanie kontroli urządzeń wodociągowych.  
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 Zbiorniki wody uzdatnionej na SUW w Słupsku 

Woda z budynku napowietrzalni i filtrów pośpiesznych po uzdatnianiu doprowadzona zostaje 

grawitacyjnie poprzez budynek zasuw do  zbiorników wody czystej. 

Zbiorniki wody uzdatnionej są o konstrukcji żelbetowej o pojemności 500 m3 każdy. Od wewnątrz 

ściany zbiorników są uszczelnione specjalną powłoką zabezpieczającą. Co 5 lat zbiorniki w 

zbiornikach przeprowadzana jest szczegółowa rewizja wraz z ich dezynfekcją.   

Budynek komory zasuw umożliwia obsługę zbiorników wody czystej w zakresie przełączeń 

doprowadzenia i odprowadzenia wody, spustu wody ze zbiorników i zasilania pomp w pompowni II 

stopnia. Dodatkowo na rurociągach wody są zainstalowane przepływomierze oraz zlokalizowane 

punkty dawkowania podchlorynu sodu.  

 

Rysunek 10 Zbiornik wody uzdatnionej (po lewej) i komora zasuw (po prawej) 
 

 Zbiorniki końcowe zlokalizowane na terenie ujęcia wody Legionów 

Zbiorniki wody na ujęciu wody Legionów pełnią funkcję zbiorników końcowych dla pompowni 

głównej zlokalizowanej przy ulicy Westerplatte. Są to zbiorniki o konstrukcji żelbetowej o 

pojemności 3000 m3 każdy. Zbiorniki te są zasilane z sieci niskiego ciśnienia w ciągu nocy, a w ciągu 

dnia są źródłem zasilania w wodę dla lokalnej pompowni II-go stopnia zlokalizowanej przy ujęciu 

Legionów Polskich, tłoczącej wodę do strefy wysokiego ciśnienia. Szczegółowe informacje o pracy 

systemu zaopatrzenia w wodę znajdują się w części Planu Bezpieczeństwa Wody - poświęconej 

‘Dystrybucji wody pitnej’. 

D. ZBIORNIKI WODY 

UZDATNIONEJ 
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Rysunek 11 Zbiorniki końcowe zlokalizowane przy ujęciu wody Legionów Polskich 
 

 

Agregaty pompowe wraz z instalacją zlokalizowane są na najniższej kondygnacji budynku pompowni 

dzięki temu bez zakłóceń woda może grawitacyjnie napływać z zbiorników wody uzdatnionej na 

pompy. Z uwagi na zróżnicowanie wysokościowe terenu Słupska sieć wodociągowa miasta 

podzielona została  na dwie odrębne strefy ciśnienia:  

• Strefa niskiego ciśnienia o ciśnieniu wtłoczenia 2,45 bar 

• Strefa wysokiego ciśnienia o ciśnieniu wtłoczenia 4,05 bar  

 Każdą strefę zasilają cztery pompy. Wszystkie pompy współpracują z falownikiem.  

Więcej szczegółowych informacji związanych z wtłaczaniem wody do sieci wodociągowej  można 

znaleźć w części poświęconej „Dystrybucji wody pitnej” niniejszego opracowania. 

3. Zidentyfikowane zagrożenia i zdarzenia potencjalnie niebezpieczne oraz 

przeprowadzenie oceny ryzyka (moduł 3) 

Poniżej w tabel zestawiono wszystkie zagrożenia i zdarzenia potencjalnie niebezpieczne 

zidentyfikowane na etapie produkcji wody. Lista ta powstała na zorganizowanych warsztatach 

roboczych, gdzie uczestnicy odpowiadali sobie m.in. na pytanie „Co w danym miejscu może pójść nie 

tak?”. Po sporządzeniu listy zagrożeń przeprowadzono ocenę ryzyka dla każdego z nich. W tym celu 

wykorzystano matrycę zagrożeń 5x5, którą zaczerpnięto z Polskiej Normy PN-EN 15975-2 

‘Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną) 

 

E. WTŁOCZENIE WODY DO SIECI 



 
 

Tabela 1 Zidentyfikowane zagrożenia i zdarzenia potencjalnie niebezpiecznych wraz z oceną ryzyka (moduł 3) 
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U
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ci
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o

d
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Wszelkie zagrożenia nie wyeliminowane/ograniczone na etapie zlewni Patrz tabela dotycząca zlewni - - 

 

II.1 
Przegląd lub usunięcie awarii agregatu pompowego w studni głębinowej  

(Skażenie studni głębinowej w wyniku prowadzonych prac związanych z 
naprawą, remontem i transportem urządzeń wodociągowych)  

   
 
 
 
 
 
 

Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 
   
 
 
 
 
 
 
 

2 2 4 

II.2 

Włamanie do studni osób niepowołanych   
(Osoba nieuprawniona może wprowadzić do wody substancje, których 

obecność w wodzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi; 
uszkodzenie mechaniczne urządzeń wodociągowych i elektrycznych, 

mogące spowodować unieruchomienie studni głębinowej) 

 
2 2 4 

II.3 

Nieszczelne obudowy i pokrywy studni głębinowych  
(Nieszczelne obudowy studni będą umożliwiały przedostawanie się do 

wnętrza studni zanieczyszczeń i drobnych organizmów lub przesiąkanie wód 
opadowych) 

 
2 3 6 

II.4 

Nieszczelne głowice studni głębinowych 
 (Nieszczelne głowice studni głębinowych będą umożliwiały przedostawanie 

się bezpośrednio do wody zanieczyszczeń i drobnych organizmów lub 
przesiąkanie wód opadowych) 

  
2 3 6 
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II.5 

Wyeksploatowane studnie głębinowe  
(Studnie głębinowe w wyniku wieloletniej eksploatacji mogą znacząco 

obniżyć sprawność swojej pracy, co będzie wiązało się całkowitym 
wyłączeniem ich z eksploatacji)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 

2 2 4 

II.6 
Zły stan techniczny agregatu pompowego 

(Zły stan techniczny agregatu pompowego może powodować częstsze 
awarie urządzenia, co będzie wiązało się z przerwanie dostaw wody)  

1 1 1 

II.7 

Zbyt długi postój studni głębinowej  
(Zbyt długi postój studni głębinowej może spowodować namnożenie się 
mikroorganizmów w rurze osłonowej wewnątrz studni; zbyt długi postój 
studni głębinowej może przyśpieszyć zniszczenie agregatu pompowego) 

  
1 1 1 

II.8 
Brak energii elektrycznej 

(Przerwa w dostawie wody spowodowana przerwą w dostawie energii 
elektrycznej.)  

2 2 4 

II.9 
Zamarzniecie rurociągów 

(Przerwa w dostawie wody z powodowana zmarznięciem wody w rurociągu 
w czasie przeciągających się ekstremalnie niskich temperatur)  

1 1 1 

III 

P
rz

e
sy

ł w
o

d
y Wszelkie zagrożenia nie wyeliminowane/ograniczone na etapie ujęć wody Patrz tabela dotycząca ujęć wody - -  

III.1 

Awaria na rurociągu technologicznym 
(Nie przestrzeganie dobrej praktyki wodociągowej podczas prowadzonych 

prac związanych z usunięciem awarii może przyczynić się do skażenia 
rurociągu; awaria na rurociągu technologicznym będzie się prawdopodobnie 
wiązała z koniecznością wyłączenia magistrali technologicznej z eksploatacji 

(wyłączenie ujęcia wody) 

 

   
Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 

2 2 4 
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III.2 
Zerwanie osadów 

(Zerwanie z ścian rurociągu technologicznego osadów żelaza i manganu 
mogące spowodować kolmatacje złoża filtracyjnego na SUW)  

2 2 4 

IV 

U
zd

at
n

ia
n

ie
 w

o
d

y 

Wszelkie zagrożenia nie wyeliminowane/ograniczone na etapie przesyłu 
wody 

Patrz tabela dotycząca przesyłu wody - -  

IV.1 

Zły stan sanitarny na obiekcie 
(SUW w Słupsku pracuje w układzie otwartym, co może spowodować 
przedostanie do wody zanieczyszczeń (np. przedostanie się gryzoni i 

owadów, wniesienie zanieczyszczeń przez zabrudzone obuwie lub odzież 
roboczą pracowników działu PW, pracowników działów technicznych, 

innych pracowników firm zewnętrznych wykonujących różne usługi oraz 
wycieczki) 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1 4 4 

IV.2 

Awaria systemu komputerowego 
(Podczas awarii systemu automatyki lub systemu komputerowego SCADA 

istnieje konieczność przejścia w tryb ręczny pracy SUW. Sytuacja taka może 
generować powstanie błędu ludzkiego przy eksploatacji stacji) 

 
1 4 4 

IV.3 

Włamanie się na obiekt osób niepowołanych 
Dostanie się na obiekt osób niepowołanych (np. akt terrorystyczny) może 

umożliwić wprowadzenie do wody substancji mogących stanowić zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego. Należy wziąć także pod uwagę zbiorniki wody pitnej.  

 
1 5 5 

IV.4 

Rozwój drobnoustrojów w warstwie złoża filtracyjnego 
(Zbyt długi cykl filtracyjny lub niewłaściwa eksploatacja filtrów (powstanie 

tzw. martwych stref, niedopukiwanie złoża filtracyjnego) mógłby 
powodować rozwój mikroorganizmów w wodzie stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia ludzkiego) 

 
1 3 3 
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IV.5 
Brak dezynfektanta  

Wyczerpanie się zapasu środka dezynfekcyjnego (podchlorynu sodu) lub 
utrata właściwości utleniających stosowanego środka dezynfekcyjnego. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 

IV.6 

Kontakt wody z materiałami, urządzeniami lub preparatami 
nieposiadającymi odpowiednich atestów 

Użycie materiałów, urządzeń lub preparatów bez odpowiednich atestów i 
zezwoleń mogą powodować migrację do wody szerokiego spektrum 

zanieczyszczeń. 

 
1 3 3 

IV.7 

Niewłaściwa eksploatacja SUW 
Brak nadzoru lub niewłaściwa eksploatacja SUW może doprowadzić do 

uszkodzenia urządzeń lub do przedostawania się zanieczyszczeń do wody 
uzdatnionej (np. gwałtowny wzrost prędkości filtracji, podrywanie osadów z 

komory reakcji, zbyt intensywne płukanie filtrów itp.) 

 
1 2 2 

IV.8 
Pożar na obiekcie  

Unieruchomienie stacji i olbrzymie straty finansowe powstałe w wyniku 
zaprószenia ognia lub podpalenia.   

1 4 4 

IV.9 
Podłożenie ładunku wybuchowego 

Unieruchomienie stacji i olbrzymie straty finansowe powstałe w wyniku 
detonacji podłożonego ładunku wybuchowego.   

1 4 4 

IV.10 
Brak energii elektrycznej  

Unieruchomienie SUW w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej 
może spowodować brak wody w całym systemie dystrybucji wody.  

1 4 4 

IV.11 
Niewystarczające natlenienie wody surowej 

Bez odpowiedniego natlenienia wody surowej związki żelaza i manganu 
pozostaną w wodzie formie rozpuszczonej i nie zostaną usunięte z wody.    

1 2 2 

IV.12 

Niewydolność stacji uzdatniania wody podczas zwiększonego poboru 
wody 

Zwiększony pobór wody przekraczający zdolność produkcyjną stacji 
uzdatniania wody.  

 
1 1 1 
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IV.13 

Wyłączenie stacji uzdatniania wody 
Konieczność częściowego lub całkowitego wyłączenia SUW z eksploatacji 
(np. podczas prowadzonych prac remontowych, okresowych przeglądów 

urządzeń lub w wyniku skażenia). 
 

 
 
   

Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 
   
 

1 1 1 

IV.14 

Awaria urządzeń niezbędnych do realizacji procesów technologicznych 
Postój urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia procesu uzdatniania 

wody – napowietrzania, filtracji i dezynfekcji (tj. dmuchawy, pompy płuczne 
itp.) 

  
1 1 1 

V 

M
ag

az
yn

o
w

an
ie

 w
o

d
y Wszelkie zagrożenia nie wyeliminowane/ograniczone na etapie uzdatniania Patrz tabela dotycząca uzdatniania - -  

V.1 

Skażenie wody w cysternach na wodę do picia 
Skażenie wody w cysternach spowodowane złym stanem sanitarnym 

cystern, złym stanem sanitarnym punktu oraz węży hydrantowych, którymi 
uzupełniana jest woda w cysternach; brak nadzoru nad cysternami 

będącymi w terenie (np. podczas awarii sieci wodociągowej) 

 
   

Ministra Zdrowia z dnia 27 
listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

 
Ustawa z dnia 7.06.2001 o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 

1 3 3 

V.2 
Występowanie tzw. martwych stref 

(Rozwój flory bakteryjnej w miejscach, gdzie woda dłuższy czas przebywa w 
bezruchu (brak odpowiedniej wymiany wody)   

2 2 2 

V.3 
Zły stan techniczny zbiorników na wodę 

Zły stan techniczny zbiorników, nieszczelności mogą być powodem 
przedostawania się do wewnątrz zanieczyszczeń.  

 
 

1 3 3 

 
Objaśnienia: 

  - niedobór lub brak wymaganej ilości wody 

  - zanieczyszczenie fizykochemiczne 

  - zanieczyszczenie mikrobiologiczne



 
 

4. Określenie i walidacja środków bezpieczeństwa (moduł 4)   

Tabela 2 Zestawienie środków nadzoru 
Numer 

zagrożenia 
Nazwa zagrożenia Środki nadzoru 

II.1 
Przegląd lub usunięcie awarii agregatu pompowego w studni głębinowej  

(Skażenie studni głębinowej w wyniku prowadzonych prac związanych z 
naprawą, remontem i transportem urządzeń wodociągowych) 

• Wymiana i dezynfekcja wody w stacji prób głębinowych agregatów pompowych 

• Zabezpieczenie otworu studziennego folią na czas prowadzenia prac remontowych 

• Transportowanie agregatów pompowych na paletach drewnianych 

• Mycie i dezynfekcja przestrzeni bagażowej w samochodzie transportowym 

• Dodatkowa dezynfekcja agregatu pompowego i rur tłocznych przed włożeniem ich do otworu studziennego 
(w przypadku ujęć jednootworowych) 

• Zakładanie czystych ubrań roboczych (osobnę komplety ubrań brygady mechaników do pracy przy ściekach i 
wodzie) 

• Utrzymywanie odpowiedniego zapasu rezerwowych agregatów pompowych 

• Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników spółki 

• Okresowa dezynfekcja narzędzi; oddzielne narzędzie do pracy na wodzie i ściekach 

• Dezynfekcja i płukanie studni głębinowej przed włączeniem do eksploatacji 

• Pozytywne wyniki laboratoryjne przed włączeniem do eksploatacji 

• Wykonywanie dodatkowo szybkich testów (w przypadku ujęć jednootworowych) 

II.2 

Włamanie do studni osób niepowołanych   
(Osoba nieuprawniona może wprowadzić do wody substancje, których 

obecność w wodzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi; uszkodzenie 
mechaniczne urządzeń wodociągowych i elektrycznych, mogące spowodować 

unieruchomienie studni głębinowej) 

• Sygnalizowanie na centralnej dyspozytorni o włamaniu do studni głębinowej; 

• Zabezpieczenie w postaci kłódek (furtka i pokrywa studni) 

• Regularny objazd ujęć wody 

• Wyłączenie studni głębinowych przez operatora w momencie pojawienia się sygnału o wejściu do studni 
osoby potencjalnie nieuprawnionej 

• Dezynfekcja, płukanie oraz badanie wody w  studni głębinowej po każdorazowym incydencie 

II.3 

Nieszczelne obudowy i pokrywy studni głębinowych  
(Nieszczelne obudowy studni będą umożliwiały przedostawanie się do wnętrza 

studni zanieczyszczeń i drobnych organizmów lub przesiąkanie wód 
opadowych) 

• Kontrola stanu technicznego studni głębinowych (częstsza w okresie trwania opadów atmosferycznych) 

• Analiza jakości wody w studniach głębinowych (zgodnie z harmonogramem) 

• Realizowanie planów remontowych i inwestycyjnych (wykonywanie nowych izolacji zewnętrznych obudów 
studni, modernizacja głowic itp.) 

• Prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych  

• Prowadzenie okresowych przeglądów agregatów pompowych i urządzeń wodociągowych (w cyklu 3 letnim) 

II.4 

Nieszczelne głowice studni głębinowych 
 (Nieszczelne głowice studni głębinowych będą umożliwiały przedostawanie się 
bezpośrednio do wody zanieczyszczeń i drobnych organizmów lub przesiąkanie 

wód opadowych) 

• Kontrola stanu technicznego studni głębinowych (częstsza w okresie trwania opadów atmosferycznych) 

• Analiza jakości wody w studniach głębinowych (zgodnie z harmonogramem) 

• Realizowanie planów remontowych i inwestycyjnych (wykonywanie nowych izolacji zewnętrznych obudów 
studni, modernizacja głowic itp.) 

• Prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych  

• Prowadzenie okresowych przeglądów agregatów pompowych i urządzeń wodociągowych (w cyklu 3 letnim) 

II.5 

Wyeksploatowane studnie głębinowe  
(Studnie głębinowe w wyniku wieloletniej eksploatacji mogą znacząco obniżyć 
sprawność swojej pracy, co będzie wiązało się całkowitym wyłączeniem ich z 

eksploatacji)  

• Diagnozowanie studni – określnie procentowego spadku wydajności w stosunku do wydajności pierwotnej; 
zalecenie do wykonywania renowacji lub rekonstrukcji otworu studziennego.  

• Regularne pomiary poziomu zwierciadeł dynamicznych i statycznych oraz wydajności 

• Naprzemienna praca studni głębinowych na ujęciach wody 

• Eksploatowanie studni głębinowych zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną (nie przekraczania określonej 
maksymalnej wydajności eksploatacyjnej) 
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II.6 
Zły stan techniczny agregatu pompowego 

(Zły stan techniczny agregatu pompowego może powodować częstsze awarie 
urządzenia, co będzie wiązało się z przerwanie dostaw wody) 

• Prowadzenie okresowych przeglądów agregatów pompowych i urządzeń wodociągowych (w cyklu 3 letnim) 

• Naprzemienna praca studni głębinowych na ujęciach wody 

• Utrzymywanie odpowiedniego zapasu rezerwowych agregatów pompowych 

II.7 

Zbyt długi postój studni głębinowej  
(Zbyt długi postój studni głębinowej może spowodować namnożenie się 

mikroorganizmów w rurze osłonowej wewnątrz studni; zbyt długi postój studni 
głębinowej może przyśpieszyć zniszczenie agregatu pompowego) 

• Naprzemienna praca studni głębinowych na ujęciach wody 

• Analiza jakości wody w studniach głębinowych (zgodnie z harmonogramem) 

• Dezynfekcja, płukanie oraz badanie wody w  studni głębinowej przed ponownym włączeniem do eksploatacji 

II.8 
Brak energii elektrycznej 

(Przerwa w dostawie wody spowodowana przerwą w dostawie energii 
elektrycznej.) 

• Dywersyfikacja ujęć wody (dwa niezależne ujęcia Westerplatte i Głobino mogące przejąć całkowite 
zapotrzebowanie miasta na wodę) 

• Przejście na zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych 

II.9 
Zamarzniecie rurociągów 

(Przerwa w dostawie wody z powodowana zmarznięciem wody w rurociągu w 
czasie przeciągających się ekstremalnie niskich temperatur) 

• Studnie typu naziemnego posiadają elektryczną instalację grzewczą 

• Ogrzewanie obiektów, szczególnie tych w których istnieje ryzyko zamarznięcia instalacji 

• Rurociągu ułożone są poniżej strefy przemarzania gruntu 

III.1 

Awaria na rurociągu technologicznym 
(Nie przestrzeganie dobrej praktyki wodociągowej podczas prowadzonych prac 

związanych z usunięciem awarii może przyczynić się do skażenia rurociągu; 
awaria na rurociągu technologicznym będzie się prawdopodobnie wiązała z 

koniecznością wyłączenia magistrali technologicznej z eksploatacji (wyłączenie 
ujęcia wody) 

• Dywersyfikacja ujęć wody (dwa niezależne ujęcia Westerplatte i Głobino mogące przejąć całkowite 

zapotrzebowanie miasta na wodę) 

• Rozdzielone brygady do pracy na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej  

• Zakładanie czystych ubrań roboczych (umowa z firmą leasingową) 

• Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników spółki 

• Przestrzeganie przez pracowników tzw. dobrej praktyki wodociągowej (np. ostrożne odkręcania i zakręcania 
zasuw, szczególnie przy dużych średnicach, zapobiega wywołaniu zjawiska uderzenia hydraulicznego) 

III.2 
Zerwanie osadów 

(Zerwanie z ścian rurociągu technologicznego osadów żelaza i manganu 
mogące spowodować kolmatacje złoża filtracyjnego na SUW) 

• Ciągły pomiar mętności wody dopływającej z ujęć wody na stację uzdatniania wody (w przypadku zerwania 
osadów, możliwe jest ograniczenie wydajności z danego ujęcia lub jego całkowite wyłączenie) 

• Dywersyfikacja ujęć wody (dwa niezależne ujęcia Westerplatte i Głobino mogące przejąć całkowite 

zapotrzebowanie miasta na wodę) 

• Utrzymywanie pełnego wypełnienia rurociągu magistralnego  zasilającego SUW bez względu na ciśnienie i 
przepływ wody z ujęcia (zawór redukcyjny) 

IV.1 

Zły stan sanitarny na obiekcie 
(SUW w Słupsku pracuje w układzie otwartym, co może spowodować 

przedostanie do wody zanieczyszczeń (np. przedostanie się gryzoni i owadów, 
wniesienie zanieczyszczeń przez zabrudzone obuwie lub odzież roboczą 

pracowników działu PW, pracowników działów technicznych, innych 
pracowników firm zewnętrznych wykonujących różne usługi oraz wycieczki) 

• Wykonywanie prac porządkowych na SUW w Słupsku (zgodnie z wykazem prac porządkowych realizowanych 
przez nocną zmianą operatorów SUW) 

• Dezynfekowanie posadzki i ścian gorącą parą  

• Analiza jakości wody na każdym etapie uzdatniania wody (zgodnie z harmonogramem) 

• Działanie lamp owadobójczych i pułapek na owady biegające (usługa deratyzacji prowadzona przez firmę 
zewnętrzną)  

• Regularna wymiana lub czyszczenie wkładów filtracyjnych  w centrala wentylacyjnych, dmuchawach i 
osuszaczach powietrza 

• Okresowe dezynfekowanie wpustów podłogowych w budynku napowietrzalni i filtrów pośpiesznych 

• Stosowanie jednorazowego ochraniacza na obuwie w budynku napowietrzalni i filtrów pospiesznych 

• Pracownicy firm zewnętrznych pracują pod nadzorem pracowników  działu Produkcji Wody [PW] w Słupsku 

•  Zakładanie czystych ubrań roboczych (umowa z firmą leasingową); pracownicy działu PW mają dodatkowy 
trzeci komplet ubrań roboczych do pracy w budynku napowietrzalni i filtrów pośpiesznych   

• Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników spółki 

IV.2 
Awaria systemu komputerowego 

(Podczas awarii systemu automatyki lub systemu komputerowego SCADA 
istnieje konieczność przejścia w tryb ręczny pracy SUW. Sytuacja taka może 

• Anty-rutynowe okresowe szkolenie pracowników operacyjnych 

• Możliwość ręcznego sterownia pracą SUW 

• Szkolenia zewnętrzne i kursy dla pracowników operacyjnych 
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generować powstanie błędu ludzkiego przy eksploatacji stacji) 

IV.3 

Włamanie się na obiekt osób niepowołanych 
Dostanie się na obiekt osób niepowołanych (np. akt terrorystyczny) może 

umożliwić wprowadzenie do wody substancji mogących stanowić zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego. Należy wziąć także pod uwagę zbiorniki wody pitnej.  

• Wszystkie obiekty są wyposażone z system sygnalizujący o włamaniu połączony z systemem wizualizacji 
SCADA (stały dozór) 

• Wszystkie obiekty są zamykane na klucz 

• Możliwość wyłączenia z eksploatacji stacji uzdatniania, wprowadzają do sieci wodociągowej wodę 
bezpośrednio z ujęć wody 

IV.4 

Rozwój drobnoustrojów w warstwie złoża filtracyjnego 
(Zbyt długi cykl filtracyjny lub niewłaściwa eksploatacja filtrów (powstanie tzw. 

martwych stref, niedopukiwanie złoża filtracyjnego) mógłby powodować 
rozwój mikroorganizmów w wodzie stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego) 

• Eksploatacja stacji uzdatniania wody zgodnie z założeniami technologicznymi opisami w instrukcji eksploatacji 
SUW  

• Przeszkolona kadra (udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych  pracowników operacyjnych SUW) 

• Możliwość wyłączenia skażonego filtra z eksploatacji i przeprowadzenie działań naprawczych bez 
negatywnego wpływu na ciągłość pracy całej stacji uzdatniania wody 

• Analiza jakości wody na każdym etapie uzdatniania wody (zgodnie z harmonogramem) 

IV.5 
Brak dezynfektanta  

Wyczerpanie się zapasu środka dezynfekcyjnego (podchlorynu sodu) lub utrata 
właściwości utleniających stosowanego środka dezynfekcyjnego. 

• Utrzymywanie optymalnego zapasu środka do dezynfekcji w magazynie chloru na terenie SUW 

• Możliwość zasilenia podchlorynu sodu z oczyszczalni ścieków w Słupsku 

IV.6 

Kontakt wody z materiałami, urządzeniami lub preparatami nieposiadającymi 
odpowiednich atestów 

Użycie materiałów, urządzeń lub preparatów bez odpowiednich atestów i 
zezwoleń mogą powodować migrację do wody szerokiego spektrum 

zanieczyszczeń. 

• Na wszystkie materiały użyte do kontaktu z wody wymagany jest atest PZH 

• Na wszystkie zastosowanie urządzenia i materiały konieczne jest uzyskanie akceptacji Państwowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej (tzw. ocena higieniczno-sanitarna) potwierdzonej pozytywnymi wynikami badań 
wody  

IV.7 

Niewłaściwa eksploatacja SUW 
Brak nadzoru lub niewłaściwa eksploatacja SUW może doprowadzić do 

uszkodzenia urządzeń lub do przedostawania się zanieczyszczeń do wody 
uzdatnionej (np. gwałtowny wzrost prędkości filtracji, podrywanie osadów z 

komory reakcji, zbyt intensywne płukanie filtrów itp.) 

• Eksploatacja stacji uzdatniania wody zgodnie z założeniami technologicznymi opisami w instrukcji eksploatacji 
SUW  

• Przeszkolona kadra (udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych  pracowników operacyjnych SUW) 

• Anty-rutynowe okresowe szkolenie pracowników operacyjnych 

• Analiza jakości wody na każdym etapie uzdatniania wody (zgodnie z harmonogramem) 

IV.8 
Pożar na obiekcie  

Unieruchomienie stacji i olbrzymie straty finansowe powstałe w wyniku 
zaprószenia ognia lub podpalenia.  

• Postępowanie zgodnie z instrukcją ogólną przeciwpożarową. Instrukcje rozmieszczone są po całym obiekcie 

• Okresowa legalizacja gaśnic 

• Rozmieszczenie na obiekcie czujników dymowych  

• Okresowe czyszczenie czujników dymowych i kontrola skuteczności działania instalacji sygnalizującej o 
pożarze 

IV.9 
Podłożenie ładunku wybuchowego 

Unieruchomienie stacji i olbrzymie straty finansowe powstałe w wyniku 
detonacji podłożonego ładunku wybuchowego.  

• Postępowanie zgodnie z instrukcja alarmową w przypadku zgłoszenia  o podłożeniu lub znalezieniu ładunku 
wybuchowego w obiektach posiadanych przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

IV.10 
Brak energii elektrycznej  

Unieruchomienie SUW w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej może 
spowodować brak wody w całym systemie dystrybucji wody. 

• Możliwość zasilenie obiektu poprzez spalinowe agregaty prądotwórcze   

• Okresowe uruchomienie oraz kontrola pracy zespołu agregatów prądotwórczych  (w tym również pod 
obciążeniem) 

IV.11 
Niewystarczające natlenienie wody surowej 

Bez odpowiedniego natlenienia wody surowej związki żelaza i manganu 
pozostaną w wodzie formie rozpuszczonej i nie zostaną usunięte z wody.   

• Eksploatacja stacji uzdatniania wody zgodnie z założeniami technologicznymi opisami w instrukcji eksploatacji 
SUW  

• Analiza jakości wody na każdym etapie uzdatniania wody (zgodnie z harmonogramem) 

• Regularne czyszczenie dezynfekcja aeratorów i komór reakcji  

IV.12 
Niewydolność stacji uzdatniania wody podczas zwiększonego poboru wody 

Zwiększony pobór wody przekraczający zdolność produkcyjną stacji uzdatniania 
wody.  

• Możliwość skierowanie wody surowej (bezpośrednio z ujęć wody) bezpośrednio do sieci wodociągowej 
(obejście SUW) 

• Systematyczny spadek poboru wody przez mieszkańców (w chwili obecnej SUW w Słupsku posiada około 25% 
rezerwę) 
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• Retencjonowanie wody uzdatnionej przed wtłoczeniem jej do sieci w ‘zbiornikach retencyjnych wody 
uzdatnionej ZRWU’ o pojemność 2x500m3 

• Retencjonowanie wody wodociągowej w terenowych zbiornikach zlokalizowanych na terenie ujęcia Legionów 
Polskich o pojemności 2x3000m3 

IV.13 

Wyłączenie stacji uzdatniania wody 
Konieczność częściowego lub całkowitego wyłączenia SUW z eksploatacji (np. 
podczas prowadzonych prac remontowych, okresowych przeglądów urządzeń 

lub w wyniku skażenia). 

• SUW w Słupsku zaprojektowany jest jaka dwa niezależnie pracujące ciągi technologiczne (możliwość 
wyłączenia połowy stacji) 

• Istnieje możliwość wykorzystania tzw. obejścia SUW do skierowania do sieci wodociągowej wody 
bezpośrednio z ujęć wody 

• Regularne okresowy płukanie odcinka rurociągu - tzw. ’obejść SUW’ oraz pobierania wody do badania z tego 
punktu  

IV.14 
Awaria urządzeń niezbędnych do realizacji procesów technologicznych 

Postój urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia procesu uzdatniania wody – 
napowietrzania, filtracji i dezynfekcji (tj. dmuchawy, pompy płuczne itp.) 

• Eksploatacja stacji uzdatniania wody zgodnie z założeniami technologicznymi opisami w instrukcji eksploatacji 
SUW  

• Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń i armatury technicznej (zgodnie z DTR urządzeń) 

• Każde urządzenie lub zestawy urządzeń są zdublowane, tzn. w przypadku awarii urządzenia lub w momencie 
konieczności wyłączenia jego z eksploatacji istnieje możliwość załączenia urządzenia zastępczego 
(awaryjnego). W normalnej eksploatacji urządzenia te pracują na przemiennie 

V.1 

Skażenie wody w cysternach na wodę do picia 
Skażenie wody w cysternach spowodowane złym stanem sanitarnym cystern, 

złym stanem sanitarnym punktu oraz węży hydrantowych, którymi uzupełniana 
jest woda w cysternach; brak nadzoru nad cysternami będącymi w terenie (np. 

podczas awarii sieci wodociągowej) 

• Okresowa dezynfekcja cystern i węży hydrantowych do uzupełniania wody 

• Regularna wymiana i pobór próbek wody do badania z cystern (zgodnie z harmonogramem) 

• Wymiana wody w cysternie po każdorazowym wyjeździe na awarię 

V.2 
Występowanie tzw. martwych stref 

(Rozwój flory bakteryjnej w miejscach, gdzie woda dłuższy czas przebywa w 
bezruchu (brak odpowiedniej wymiany wody)  

• Regularne płukanie ostatnich fragmentów instalacji lub sieci tzw. końcówek  

• Eksploatacja stacji uzdatniania wody zgodnie z założeniami technologicznymi opisami w instrukcji eksploatacji 
SUW  

• Analiza jakości wody na każdym etapie uzdatniania wody (zgodnie z harmonogramem) 

V.3 
Zły stan techniczny zbiorników na wodę 

Zły stan techniczny zbiorników, nieszczelności mogą być powodem 
przedostawania się do wewnątrz zanieczyszczeń.  

• Okresowe kontrola stanu technicznego zbiorników połączona z czyszczeniem i  dezynfekcją (co 5 lat) 
zbiorników retencyjnych na wodę (Westerplatte 2x500m3, Legionów 2x3000m3) 

• Po każdorazowym wyłączeniu zbiorników z eksploatacji konieczne jest wykonanie pozytywnych wyników 
badań mikrobiologicznych 

• Analiza jakości wody na każdym etapie uzdatniania wody (zgodnie z harmonogramem) 
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5. Załączniki 

Zał. 1. Harmonogram poboru próbek wody z ujęć wody  

Zał. 2. Harmonogram poboru próbek wody z stacji uzdatniania wody 

Zał. 3. Schemat ujęcia wody Westerplatte 

Zał. 4. Schemat ujęcia wody Głobino 

Zał. 5. Schemat ujęcia wody Legionów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZAŁ. 1 HARNOMONOGRAM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI WODY Z UJĘĆ WODY 
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ZAŁ. 2 HARMONOGRAM I ZAKRES POBIERANIA PRÓBEK WODY Z SUW 
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