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Pawe³ Dohnalik, Romuald Siuta

Za i przeciw
dla studzienek wodomierzowych

Ju¿ w roku 1957 wybitny specjalista
i jeden z nestorów wodoci¹gów w Polsce
Franciszek Zygmanowski tak pisa³ na temat
lokalizacji wodomierzy w studzienkach:
„...Przy du¿ych odleg³oœciach budynku od
linii zabudowy wodomierz umieszcza siê w
specjalnej studzience w pobli¿u tej linii. Przy
takim usytuowaniu wodomierza zmniejsza
siê straty wody w sieci wodoci¹gowej zewnê-

trznej, gdy¿ ucieczki
wody z d³ugiego
po³¹czenia na od-
cinku od granicy

posesji do budynku s¹ rejestrowane przez
wodomierz domowy. Zwiêkszone wskazania
wodomierza umo¿liwiaj¹ równie¿ wczesne
wykrycie nieszczelnoœci przewodu...”.

Stan prawny

Pogl¹d ten znalaz³ swoje odzwier-
ciedlenie najwyraziœciej w zapisie normy
PN-67/M-5491, która na temat lokalizacji
zestawów wodomierzowych stanowi³a, ¿e:
„...o wyborze miejsca do zabudowy zestawu
decyduje d³ugoœæ odcinka po³¹czenia
wodoci¹gowego od linii regulacyjnej do
punktu umiejscowienia zestawu wodomie-
rzowego. (...) Je¿eli d³ugoœæ odcinka przekracza

15 m, zestaw wodomie-
rzowy nale¿y umieœciæ
w specjalnie wykonanej
studzience, prostok¹t-

nej lub okr¹g³ej, zlokalizowanej w odleg³oœci
najwy¿ej 2 m od linii regulacyjnej w kierun-
ku posesji. W przypadku sta³ego wysokiego
poziomu wód gruntowych zestaw wodomie-
rzowy nale¿y zawsze lokalizowaæ w budynku.”

Zapis ten w przepisach resortowych by³
od pocz¹tku ³agodniejszy (Zarz¹dzenie nr 60
MBiPMB z dn. 20.12.1970 r.): „...Dopuszcza
siê w szczególnie uzasadnionych wypadkach,
przy odleg³oœci budynku od linii rozgrani-
czaj¹cej nieruchomoœæ od ulicy (drogi)
wiêkszej ni¿ 15 m oraz dla budynków
niepodpiwniczonych umieszczenie wodo-
mierza za zgod¹ dostawcy wody w studzience
wodomierzowej...”.

Co ciekawe, Zarz¹dzenie nie dyskwali-
fikuje stosowania studzienek wodomierz-
owych w przypadku wysokiego poziomu wód
gruntowych ale wrêcz przeciwnie zaostrza
wymagania pod adresem studzienek: „...stu-
dzienka powinna byæ wykonana w sposób
zabezpieczaj¹cy przed nap³ywem wód
gruntowych i opadowych, tj. odpowiednio
wzniesiona ponad teren i zwentylowana”.

Z kolei z³agodzenie zapisu o studzienkach
wodomierzowych w normach technicznych
nast¹pi³o dopiero w roku 1998 w normie PN-
B-10720: „...Dopuszcza siê umieszczenie
zestawu wodomierzowego w studzience
zlokalizowanej na zewn¹trz budynku, je¿eli
budynek zosta³ usytuowany w odleg³oœci
wiêkszej ni¿ 15 m od linii rozgraniczaj¹cej
nieruchomoœæ od ulicy (drogi)...”.

Ale niestety nie koniec na tym;
przys³owiow¹ kropkê nad „i” postawi³o
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 w § 116 ust. 2: „...Dopuszcza siê
umieszczenie zestawu wodomierza g³ównego
w studzience poza budynkiem, je¿eli jest on
niepodpiwniczony i nie ma mo¿liwoœci
wydzielenia na parterze budynku miejsca,
o którym mowa w ust. 1”.

W przypadku, gdy przeciek nie objawia siê

wyp³ywem na powierzchniê terenu mo¿e

on trwaæ nawet ca³e lata nie zauwa¿ony.

instalacja wodomierzy w studzienkach

w pobli¿u granicy nieruchomoœci pozwala

zmniejszyæ straty spowodowane przeciekami
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Zapis ten w zasadzie wyklucza instalacjê
wodomierzy g³ównych w studzienkach,
w pobli¿u granicy nieruchomoœci przy
d³ugich przy³¹czach, przekraczaj¹cych 15 m,
zgodnie z dawnymi zasadami zilustro-
wanymi na rys. 1.

• minimalizacji skutków awarii,
• szybkiego i dok³adnego wykonania

naprawy,
• wykonania naprawy przy jak najmniej-

szych zniszczeniach zagospodarowanego
terenu.

W sytuacji gdy przy³¹cze wodoci¹gowe
nie jest w³asnoœci¹ w³aœciciela nierucho-
moœci a wyp³ywaj¹ca na powierzchniê terenu
woda z uszkodzenia awaryjnego nie jest
zliczana przez wodomierz g³ówny rola
w³aœciciela terenu sprowadza siê
niejednokrotnie do biernej obserwacji
zjawiska i do szczególnie dok³adnej
rejestracji strat materialnych dla uzyskania
odpowiedniego odszkodowania, pomijaj¹c
ju¿ kwestie dostêpnoœci ogrodzonego,
zagospodarowanego terenu dla ekipy
naprawczej.

W przypadku, gdy przeciek nie objawia
siê wyp³ywem na powierzchniê terenu mo¿e
on trwaæ nawet ca³e lata nie zauwa¿ony.
A ¿e problem jest powa¿ny œwiadczy o tym
statystyka awarii, w której za ostatnie cztery
lata ³¹cznie liczba awarii na przy³¹czach
wodoci¹gowych wynios³a ok. 3000, co
stanowi 38 % wszystkich awarii przewodów
wodoci¹gowych.

Trzeba podkreœliæ jeszcze raz, ¿e
umieszczenie wodomierza g³ównego
w studzience wodomierzowej jest jedynym
œrodkiem do zainteresowania w³aœciciela
danej nieruchomoœci lub danego terenu
(zak³adu, osiedla, wspólnoty) w³aœciwym
stanem technicznym zlokalizowanych na
tym terenie przewodów zewnêtrznych
instalacji wodoci¹gowej oraz do
zapewnienia poprawnej eksploatacji tych
urz¹dzeñ.

Ponadto umieszczenie wodomierza
g³ównego w studzience wodomierzowej
zabezpiecza ca³oœæ przy³¹cza wodo-
ci¹gowego przed kradzie¿ami wody za
pomoc¹ nielegalnych pod³¹czeñ.

Przy wystêpowaniu d³ugich przy³¹czy
wodoci¹gowych istnieje ³atwoœæ wykonania
na terenie nieruchomoœci, nielegalnych
pod³¹czeñ do przewodu przy³¹czeniowego.
W ten sposób pobierana jest nieraz woda dla

Co przemawia za instalacj¹
wodomierzy w studzienkach

Rozwijaj¹c przytoczon¹ na wstêpie tezê
Franciszka Zygmanowskiego nale¿y
potwierdziæ, ¿e instalacja wodomierzy
w studzienkach w pobli¿u granicy
nieruchomoœci pozwala zmniejszyæ straty
wody spowodowane przeciekami na przewo-
dach zewnêtrznych instalacji wodoci¹gowej
odbiorcy wody, gdy¿ wodomierz te przecieki
mierzy i odbiorca za nie p³aci.,

W takiej sytuacji staje siê naturalne, ¿e
w³aœciciel nieruchomoœci bêdzie d¹¿y³ do:
• szybkiego zg³oszenia awarii,

Rys. 1. Objaœnienia: 1 - nawiertka wodoci¹gowa; 2 - obudowa;
3 - skrzynka uliczna; 4 - przewód przy³¹czeniowy; 5 - zestaw
wodomierza g³ównego; 6 - instalacja wodoci¹gowa

Fot. 2.



woda i my3 czerwiec 2004

celów gospodarczych (podlewanie,
sp³ukiwanie) lub produkcyjnych (warsztaty

rzemieœlnicze). Tego
rodzaju przypadki
nielegalnych poborów
by³y rejestrowane
natomiast s¹ one
bardzo trudne do
wykrycia tym bardziej,

¿e przewody przy³¹czeniowe przebiegaj¹
przez zagospodarowany teren prywatnych
nieruchomoœci.

Co przemawia przeciwko
instalowaniu wodomierzy
w studzienkach

Zgodnie z norm¹ przywo³an¹
w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
(PN-B-10720:1998) miejsce wbudowania
zestawu wodomierzowego powinno spe³niaæ
miêdzy innymi nastêpuj¹ce wymagania:
• powinno byæ suche, ³atwo dostêpne dla

monta¿u, demonta¿u, obs³ugi i konser-
wacji zestawu oraz odczytu wskazañ
wodomierza,

• wodomierz nie powinien byæ nara¿ony na
zalanie wod¹ i korozyjne dzia³anie
œrodowiska zewnêtrznego,

• pomieszczenie powinno mieæ odpowied-
nie oœwietlenie i wysokoœæ nie mniejsz¹
ni¿ 1,8 m.

Trzeba sobie otwarcie powiedzieæ, ¿e
wiêkszoœæ studzienek wodomierzowych ze
wzglêdu na sam¹ konstrukcjê studzienki, jej

wyposa¿enie i sposób utrzymania przez
w³aœcicieli nieruchomoœci prawie ¿adnego
z tych warunków (poza wysokoœci¹) nie
spe³nia.

Jak to z regu³y wygl¹da w praktyce
ilustruj¹ wybrane fotografie (fot. 2 i 3).

Ponadto trzeba zwróciæ uwagê na to co
najwa¿niejsze: „¿e studzienka wodomie-
rzowa nie jest miejscem bezpiecznym”.

Potwierdzeniem tego faktu s¹ wymagania
eksploatacyjne normy PN-91/B-10728, która
prace w studzienkach wodoci¹gowych
nakazuje traktowaæ jako niebezpieczne,
wymagaj¹ce spe³nienia nastêpuj¹cych
warunków :
a) zespó³ do wykonywania prac w studzien-

kach powinien sk³adaæ siê z co najmniej
dwóch osób,

b) pracownicy wchodz¹cy do studzienki
powinni byæ wyposa¿eni w he³my
ochronne i w pasy szelkowe z link¹,

c) przed wejœciem nale¿y studzienkê
przewietrzyæ poprzez zdjêcie pokryw
w³azowych na co najmniej 20 min.,

d) na czas pracy w studzience nale¿y
zapewniæ mo¿liwoœæ udzielenia
pracownikowi natychmiastowej pierw-
szej pomocy w razie wypadku.

Oczywiœcie powa¿niejsze prace
w studzienkach polegaj¹ce na wymianie
wodomierza lub naprawach uzbrojenia
wykonywane s¹ stosunkowo rzadko,
przeciêtnie raz na piêæ lat.

Jednak odczytywanie wskazañ
wodomierzy odbywa siê z regu³y w cyklu
kwartalnym lub jednomiesiêcznym,
a zgodnie z zasadami eksploatacyjnymi
odczytywacz niezale¿nie od samego
dokonania odczytu powinien sprawdziæ:
• czy plomby s¹ w nale¿ytym stanie
• czy oprawka licznika jest nale¿ycie

osadzona
• czy rolki cyfrowe i tarcze liczbowe nie

s¹ uszkodzone lub zabrudzone
• czy wskazówki nie s¹ oberwane lub

skrêcone
• czy korpus wodomierza nie jest

uszkodzony

Fot. 3.

Umieszczenie wodomierza g³ównego w

studzience wodomierzowej zabezpiecza

ca³oœæ przy³¹cza wodoci¹gowego przed

kradzie¿ami wody za pomoc¹ nielegalnych

pod³¹czeñ

dokoñczenie na stronie 13



woda i my4 czerwiec 2004

Swiet³ana Szewczuk, Piotr Pawêzowski

Ustawodawstwo ekologiczne
w Polsce
Ustawa Prawo ochrony œrodowiska                                                                   czêœæ 2/2

W poprzednim wydaniu „Woda i My”
rozpoczêliœmy omawianie Ustawy Prawo
ochrony œrodowiska. Niniejszym artyku³em
koñczymy omawianie struktury najwa¿niej-
szej z ustaw prawa ochrony œrodowiska.

Ca³y Tytu³ III ustawy poœwiêcony jest
tzw. prawu emisyjnemu. Generalnie, mo¿na
powiedzieæ, ¿e motywem przewodnim
przepisów emisyjnych jest obowi¹zek
przestrzegania standardów emisyjnych, które
pozwalaj¹ na zachowanie standardów

jakoœci œrodowiska. Przepi-
sy Tytu³u zawieraj¹ ogólne
wymagania dotycz¹ce
emisji do œrodowiska, w taki

sposób, aby emisje te nie mia³y charakteru
zanieczyszczeñ. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
wyrazy emisja i zanieczyszczenie nie s¹
synonimami. W s³owniczku ustawy (art.3)
ustawodawca rozró¿nia te pojêcia poprzez
nadanie im ró¿nych definicji. Ogólnie rzecz
ujmuj¹c, emisja zawsze jest dozwolonym
(legalnym) odprowadzeniem do œrodowiska
substancji i energii na podstawie stosownych
pozwoleñ oraz dotrzymaniem okreœlonych
standardów. Natomiast zanieczyszczenie jest
to emisja kwalifikowana niedozwolona
(nielegalna), która ma ujemne skutki dla

œrodowiska, ludzi itp.
Okreœlone w Tytule ogólne
warunki dotycz¹ce emisji

maj¹ charakter generalny i dotycz¹
wszystkich, przy czym obowi¹zki te mog¹
byæ dookreœlane aktami wykonawczymi
na podstawie delegacji ustawowej
(np. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska
z 31.12.2003r. w sprawie dopuszczalnych
mas substancji, które mog¹ byæ
odprowadzane w œciekach przemys³owych,

wydane na podstawie przepisów ustawy -
Prawo wodne), które maj¹ równie¿ charakter
generalny (dotycz¹ podmiotów mieszcz¹-
cych siê w okreœlonej kategorii). Natomiast
w³aœciwy organ ds. ochrony œrodowiska
w terenie, który jest upowa¿niony do
wydawania pozwoleñ emisyjnych, (np.
pozwolenia na wytwarzanie i zagospo-
darowanie odpadów, pozwolenia wodno-
prawnego na wprowadzanie œcieków do wód
i do ziemi) okreœla dopuszczalne wielkoœci
emisji w sposób indywidualny, dla konkret-
nego podmiotu.

Standardy emisyjne (inaczej dopusz-
czalna wielkoœæ emisji) okreœlane s¹ dla
instalacji, któr¹ jest stacjonarne urz¹dzenie
techniczne, zespó³ stacjonarnych urz¹dzeñ
technicznych, do których tytu³em prawnym
dysponuje ten sam podmiot i po³o¿onych na
terenie jednego zak³adu oraz budowle
niebêd¹ce urz¹dzeniami technicznymi ani
ich zespo³ami, których eksploatacja mo¿e
spowodowaæ emisje (art.3 pkt.6).

Innymi s³owy, nale¿y odró¿niæ pojêcie
standardy emisyjne od pojêcia standardy
jakoœciowe w ten sposób, ¿e dopuszczony
poziom emisji okreœlony generalnie lub
indywidualnie, je¿eli tylko jest przestrzegany
przez podmiot pozwala utrzymaæ jakoœæ
œrodowiska (poszczególnych elementów
œrodowiska) na poziomie okreœlonym
w standardach jakoœciowych, o których by³a
mowa wy¿ej.

Problematyka pozwoleñ emisyjnych
bêdzie przedmiotem kolejnego artyku³u,
który uka¿e siê w nastêpnym numerze.
Chcemy tylko zaakcentowaæ zasadê
obowi¹zuj¹c¹ w polskim ustawodawstwie
ekologicznym (na wzór unijnego), ¿e ruch

Przestrzeganie standardów

emisyjnych, pozwala na zachowanie

standardów jakoœci œrodowiska

G³ówna zasada prawa ochrony

œrodowiska: zanieczyszczaj¹cy p³aci

Ignorantia iuris nocet
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instalacji (eksploatacja), której wykorzysta-
nie powoduje wprowadzanie do œrodowiska
substancji i energii jest dozwolone po
uzyskaniu pozwolenia tj. decyzji administra-
cyjnej wydanej przez upowa¿niony organ
administracji publicznej.

Kolejny Tytu³ ustawy POŒ reguluje
kwestie powa¿nych awarii. Zgodnie
z definicj¹ ustawow¹ przez powa¿n¹ awarie
rozumie siê zdarzenie, w szczególnoœci
emisjê, po¿ar lub eksplozjê, powsta³e
w trakcie procesu przemys³owego, magazy-
nowania lub transportu, w których wystêpuje
jedna lub wiêcej niebezpiecznych substancji,
prowadz¹ce do powstania zagro¿enia ¿ycia
lub zdrowia ludzi lub œrodowiska lub powsta-
nia takiego zagro¿enia z opóŸnieniem.
Generalnie ustawa odnosi siê tylko do awarii
przemys³owych. Przedmiotem regulacji s¹
tylko te zagro¿enia œrodowiska, które s¹
zwi¹zane z posiadaniem okreœlonych
substancji niebezpiecznych w okreœlonej
iloœci. Zak³ad, w którym ze wzglêdu na
posiadanie okreœlonej substancji niebez-
piecznej (zakwalifikowanych np. do
kategorii bardzo toksycznych, wybucho-

wych, ³atwopal-
nych) stwarzaj¹cy
zagro¿enie wyst¹-
pienia awarii prze-
mys³owej (zak³ad
o du¿ym ryzyku

lub zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia awarii
przemys³owej), - ma obowi¹zek zawiadomiæ
o tym odpowiedni organ oraz przygotowaæ
program dzia³añ zapobiegaj¹cym awariom.
Je¿eli zak³ad posiada wiêksz¹ iloœæ
substancji niebezpiecznych, ponad pewien
próg, - jest on obci¹¿ony dodatkowymi
obowi¹zkami z tego tytu³u.

Bardzo wa¿nym dla podmiotów
korzystaj¹cych ze œrodowiska jest kom-
pleksowa regulacja w ustawie instrumentów
ochrony œrodowiska, a mianowicie œrodków
finansowo - prawnych. Tym samym
ustawodawca w przepisach tych wyrazi³
g³ówn¹ zasadê prawa ochrony œrodowiska,
czyli zanieczyszczaj¹cy p³aci!

Ustawa POŒ reguluje wszystkie najwa¿-
niejsze elementy op³at, mianowicie okreœla
podmioty zobowi¹zane do ponoszenia op³at,
przedmiot op³at, maksymalne stawki,
a w zakresie przyznawania ulg, zwolnieñ

i umorzeñ czêœciowo odsy³a do przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa, w czêœci
zawiera odpowiednie regulacje. Aktualne
stawki op³at ustalane s¹ w aktach wykonaw-
czych do ustawy. Problematyka naliczania
op³at, nak³adania kar, odraczania i umarzania
przedstawiona zostanie na przyk³adzie
naszego przedsiêbiorstwa w jednym
z kolejnych artyku³ów.

Kolejnym bardzo wa¿nym uregulowa-
niem w ustawie POŒ jest uporz¹dkowanie
spraw odpowiedzialnoœci cywilnej,
administracyjnej i karnej w zakresie ochrony
œrodowiska. Do odpowiedzialnoœci za
szkody spowodowane oddzia³ywaniem na
œrodowisko ustawa odsy³a do przepisów
Kodeksu cywilnego, je¿eli sama nie stanowi
inaczej. Jest to odpowiedzialnoœæ odszkodo-
wawcza. Odpowiedzialnoœæ karna jest
odpowiedzialnoœci¹ za wykroczenia zagro-
¿one kar¹ grzywny, aresztu lub ograniczenia
wolnoœci. Bardziej dotkliw¹ dla korzystaj¹-
cego ze œrodowiska jest odpowiedzialnoœæ
administracyjna, któr¹ okreœla organ ochrony
œrodowiska. Upowa¿niony organ mo¿e
w drodze decyzji na³o¿yæ obowi¹zek ograni-
czenia oddzia³ywania na œrodowisko i jego
zagro¿enia, lub przywrócenie œrodowiska do
stanu w³aœciwego, a nawet mo¿e wstrzymaæ
dzia³alnoœæ eksploatowanej przez przed-
siêbiorstwo instalacji lub oddanie do u¿ytku
nowo zbudowanego lub zmodernizowanego
obiektu budowlanego lub instalacji.

Ustawa POŒ uporz¹dkowa³a struktury
organów ochrony œrodowiska, m.in. podzia³
kompetencji. Najwa¿niejszym organem
i podstawowym w zakresie ochrony œrodo-
wiska - jest starosta (w miastach na prawach
powiatu podstawowym organem ochrony
œrodowiska jest prezydent, w naszym mieœcie
Prezydent Miasta Krakowa), a w sprawach
o znaczniejszym oddzia³ywaniu - wojewoda,
natomiast organ gminy, gdy mamy do
czynienia ze zwyk³ym korzystaniem ze
œrodowiska, tzn. przez osoby fizyczne
niebêd¹ce przedsiêbiorcami.

O znaczeniu ustawy Prawo ochrony
œrodowiska œwiadczy 65 aktów wykonaw-
czych, które nasze przedsiêbiorstwo jest
zobowi¹zane stosowaæ. Wybrane akty
wykonawcze omówione zostan¹ w kolejnych
artyku³ach dotycz¹cych prawa ochrony
œrodowiska.                                                 

Zak³adstwarzaj¹cy zagro¿enie wyst¹pienia

awarii przemys³owej ma obowi¹zek zawiadomiæ

o tym odpowiedni organ oraz przygotowaæ

program dzia³añ zapobiegaj¹cym awariom



woda i my6 czerwiec 2004

Jerzy Sobczak

VI Ma³opolskie Dni Dziedzictwa
Kulturowego

Ma³opolskie  Dni  Dziedzic twa
Kulturowego s¹  cykl iczn¹ imprez¹
przedstawiaj¹c¹  szerokiemu gronu
odbiorców kulturalny dorobek naszego
regionu

Pocz¹wszy od 1999 roku W³adze
Samorz¹dowe Województwa Ma³opolskiego
organizuj¹ corocznie Ma³opolskie Dni
Dziedzictwa Kulturowego. Ide¹ przy-
œwiecaj¹c¹ realizacji tego przedsiêwziêcia
jest wola atrakcyjnego udostêpnienia
najciekawszych zabytków w regionie.

Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kultu-
rowego zosta³y wykreowane jako sta³y
element promocji zasobów dziedzictwa
kulturowego w Ma³opolsce poprzez
przedstawienie i umo¿liwienie zwiedzania
wytypowanych zabytków oraz przy-
pomnienie historii, która odcisnê³a na nich
swoje piêtno.

Ka¿dego roku prezentowane s¹ wybitne,
nierzadko unikatowe w skali œwiatowej,
obiekty, znacz¹ce pomniki polskiej kultury
i œwiadomoœci narodowej, splecione
z tradycjami innych narodów zamiesz-
kuj¹cych ziemie regionu.

W kolejnych latach organizacji Ma³o-
polskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
w czasie dni, polecano zwiedzanie oko³o stu
obiektów zabytkowych. Wœród nich znalaz³y
siê klasztory, koœcio³y, muzea, kompleksy
dworskie, pa³ace, wiekowe ogrody i stare
nekropolie, miasteczka z ich charak-
terystyczn¹ zabudow¹, zabytki sztuki
ludowej i budownictwa.

By³y wœród nich tak znakomite zabytki
jak: Kopalnia Soli w Bochni; browar Goetz-
Okocimskich w Brzesku; koœció³ drewniany
z XV wieku w Sêkowej; zespó³ Opactwa
Cystersów z XIII wieku w Szczyrzycu;
klasztor Bo¿ogrobowców z XII wieku oraz
koœció³ œw. Krzy¿a w Miechowie; zespó³
zabudowy miejskiej z kompleksem klasztoru
Klarysek z XIII wieku w Starym S¹czu;
zespó³ pielgrzymkowy z koœcio³em Matki
Boskiej Anielskiej i klasztorem bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej; cmentarz na
Pêksowym Brzysku i drewniany koœció³ek
w Zakopanem; uk³ad zabudowy miejskiej
z koœcio³ami œw. Andrzeja (XIV w.)
i œw. Leonarda w Lipnicy Murowanej;
zamek biskupi oraz skansen w Wygie³zowie-
Lipowcu; drewniany koœció³ parafialny
z dzwonnic¹ w Szalowej; cerkiew pod
wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Owcza-
rach; zamek i zbiory spiskie w Niedzicy;
zespó³ albertyñski przy drodze na Kalatówki
w Zakopanem zespó³ pa³acu arcybiskupiego
w Krakowie, dworki „Tetmajerówka”
i „Rydlówka” w Bronowicach; zamek
w Wiœniczu; Pa³ac w M³oszowej; cerkiew
w Kwiatoniu; zamek w Pieskowej Skale;
koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Jana
Chrzciciela w Orawce; dwór obronny
w Wysokiej i dwór drewniany w Stryszowie.

dokoñczenie na stronie 13
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Informacja redakcyjna

Œwiêto Miasta

W dniu 6 czerwca 2004 roku Miasto
Kraków obchodzi³o swoje œwiêto, wspó³-
organizatorem imprez dla mieszkañców by³o
równie¿ Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji SA. Przez ca³¹
niedzielê udostêpniono zwiedzaj¹cym
budynki magistrackie przy Pl. Wszystkich
Œwiêtych 3/4, z gabinetem Prezydenta
Miasta w³¹cznie. Uatrakcyjnieniem
programu zwiedzania by³o umiejscowienie
stoisk spó³ek komunalnych w Sali
Portretowej Stoisko Wodoci¹gów sk³ada³o
siê z trzech g³ównych elementów: informacji
o sieci wodoci¹gowej oraz zak³adach
uzdatniania wody, podobnych materia³ach
dotycz¹cych sieci kana³owej i zak³adów
oczyszczania œcieków oraz najbardziej
istotnej i ciesz¹cej siê najwiêkszym
zainteresowaniem czêœci dotycz¹cej
inwestycji realizowanych z funduszy
unijnych.

Mieszkañcy Krakowa zadawali wiele
pytañ odnoœnie tak taryfy wodno-œciekowej,
jak i jakoœci wody oraz inwestycji Spó³ki
w najbli¿szym okresie czasu. Wiele miejsca
poœwiecono równie¿ programowi „Woda dla
wszystkich” oraz niedawno otrzymanemu
certyfikatowi zarz¹dzania jakoœci¹ ISO
9001:2000. Stoisko MPWIK SA odwiedzi³o
kilkaset osób, które otrzymywa³y ulotki
reklamowe, a dzieci by³y obdarowywane
drobnymi upominkami reklamowymi oraz
najpopularniejszymi w ostatnim czasie
krówkami „wodoci¹gowymi”.

Nie tylko budynki Magistratu by³y
atrakcj¹ dla mieszkañców i turystów,
najwiêksza impreza plenerowa mia³a miejsce
na B³oniach Krakowskich, gdzie Wydzia³
Gospodarki Komunalnej, przy wydatnej
pomocy MPWIK SA, zbudowa³ makietê

dokoñczenie na stronie 15
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Joanna Kaleta, Jacek Polewka

Dni ziemi 2004 w Krakowie

Przypomnijmy krótko historiê Dni Ziemi.
Pocz¹tek obchodów „Dni Ziemi” wywodzi
siê ze Stanów Zjednoczonych. Tam po raz
pierwszy w 1970 roku ludzie wyrazili troskê
o stan naszego globu. Poprzez manifestacje
Amerykanie pokazali determinacjê w walce
o stan naszej planety. Od tamtej pory rz¹d
Stanów Zjednoczonych Ameryki zacz¹³
przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do spraw
zwi¹zanych z ekologi¹ i œrodowiskiem
naturalnym. W roku 1990 idea ta zaczê³a siê
przenosiæ na pañstwa europejskie. Dotar³a
tak¿e do nas. Wiele przedsiêbiorstw i insty-
tucji podejmuje wysi³ki, aby œrodowisko,
w którym ¿yjemy by³o przyjazne dla
cz³owieka. W roku 1999 na mocy ustawy
o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska zosta³
powo³any Gminny i Powiatowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Jako g³ówne cele stawia on
sobie: likwidacjê kot³owni opalanych
paliwem sta³ym, dofinansowanie budowy
oczyszczalni œcieków „Kujawy”, 4 lokalnych
oczyszczalni œcieków, renowacje rowów
melioracyjnych, budowê 120 km kanalizacji
sanitarnej, sponsoring „Dni Ziemi”,
„Sprz¹tania Œwiata”, budowê parków
miejskich, monitoring wód powierzchnio-
wych, pracê na rzecz ochrony Krakowa
przed powodzi¹, a tak¿e wiele innych dzia³añ
poprawiaj¹cych warunki naszego ¿ycia.
Dochodami PFOŒiGW s¹ wp³ywy z tytu³u
op³at za sk³adowanie odpadów i kar
zwi¹zanych z niew³aœciwym ich sk³adowa-
niem oraz pozosta³e op³aty za gospodarcze
korzystanie ze œrodowiska i wprowadzanie
w nim zmian.

Patronat honorowy nad tegoroczn¹
wystaw¹ obj¹³ Prezydent Miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski. G³ównym
organizatorem, inaczej ni¿ w latach poprzed-
nich, by³ Gminny i Powiatowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Wystawa nie odby³a by siê bez

W dniach od 16 do 24 kwietnia 2004r.
w Krakowie - Nowej Hucie przy Alei Ró¿ -
mia³a miejsce V Krakowska Wystawa
Ekologiczna. To ju¿ pi¹te z kolei Dni Ziemi,
które odby³y siê pod coraz bardziej aktualnym
has³em „Czysty miasto - Twoje marzenie”.
Realizacja has³a odbywaj¹cej siê imprezy
pozostaje ¿yczeniem i jest wspierana przez
liczne grono mieszkañców Krakowa chêtnie
uczestnicz¹cych w corocznym kwietniowym
„œwiêcie ziemi”. To w³aœnie 22 kwietnia jest
obchodzony na œwiecie jako Miêdzy-
narodowy Dzieñ Ziemi.
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udzia³u firm, które j¹ sponsorowa³y, czyli:
MPWiK S.A., MPK, MPEC S.A., MPO
Kraków, PUT MPEC Sp. z o.o.

Podczas trwania wystawy obok prezen-
towania w³asnych materia³ów przygotowa-
nych przez organizatorów i wystawców
odby³o siê wiele konkursów, wystêpów
artystycznych oraz zbiórka surowców. I tak
np. za ka¿de dziesiêæ puszek aluminiowych,
piêæ butelek PET lub piêæ kilogramów
makulatury mo¿na by³o otrzymaæ sadzonki
kwiatów balkonowych, drzewko lub krzew.
Ponadto ka¿dy kto wzi¹³ udzia³ w zbiórce
surowców móg³ uczestniczyæ w losowaniu
atrakcyjnych nagród. Du¿ym o¿ywieniem
i urozmaiceniem wœród atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów by³y wystêpy
artystyczne dzieci z krakowskich szkó³
i przedszkoli oraz widowisko muzyczne
„Rejs na Czyst¹ Wyspê". Chêtni mogli tak¿e
bawiæ siê przy ró¿norodnej gatunkowo
muzyce w trakcie odbywaj¹cych siê przez
dwa dni koncertów. Skorzystaæ mo¿na by³o
z przeja¿d¿ki specjalnym tramwajem, który
w dniach 23-24 kwietnia kursowa³ wokó³
Plant i chêtnych dowozi³ do Placu Centralne-
go w Nowej Hucie.

Oprócz ekologicznej rozrywki, miesz-
kañcy Krakowa mogli siê dowiedzieæ jakie
dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska s¹
podejmowane przez Miasto Kraków,
organizacje pozarz¹dowe, fundusze ekolo-
giczne, firmy komunalne, Stra¿ Po¿arn¹,
firmy prywatne, a tak¿e szko³y. Zaintereso-
wanie odwiedzaj¹cy wystawê przejawia³o siê
zarówno w pytaniach na temat ogólnie
podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu
ochronê œrodowiska jak równie¿ inicjatyw
dotycz¹cych poszczególnych obszarów
Krakowa.

Tradycyjnie ju¿, bo po raz pi¹ty do wziê-
cia udzia³u w V Krakowskiej Wystawie
Ekologicznej zosta³o zaproszone MPWiK S.A.

Stoisko MPWiK S.A. znajdowa³o siê
w centrum du¿ego namiotu wystawowego.
Zasadniczym elementem wyposa¿enia
stoiska by³a faluj¹ca lada, w œrodku której
znajdowa³o siê akwarium. Akwarium by³o
podœwietlone niebieskim œwiat³em, które
dodawa³o uroku musuj¹cym b¹belkom. Tu¿
za lada sta³ postument z telewizorem, na
ekranie którego mo¿na by³o ogl¹dn¹æ zdjêcia
poszczególnych obiektów MPWiK.S.A.



woda i my10 czerwiec 2004

Kolejn¹ atrakcj¹ przygotowan¹ przez
MPWiK S.A. i wzbudzaj¹c¹ zainteresowanie
by³a piramida ustawiona z tysi¹ca litrowych
butelek nape³nionych wod¹ oczywiœcie
z miejskiego wodoci¹gu. Butelkowy metr
szeœcienny wody mia³ na celu uœwiadomiæ
mieszkañcom, jaka iloœæ - bo a¿ tysi¹c
butelek - to dopiero jeden metr szeœcienny
wody. Zarówno przy uk³adaniu jak i demon-
towaniu tej piramidy obs³uga stoiska
MPWiK S.A. pracowa³a z ze spora gromadk¹
dzieciaków, które mia³y ogromna frajdê
i dobrze siê bawi³y pomagaj¹c nam rozpra-
wiæ siê z tysi¹cem butelek.

Na stoisku MPWiK S.A. mo¿na by³o
równie¿ otrzymaæ foldery z informacjami na
temat naszej firmy, podejmowanych inwes-
tycji, zak³adach uzdatniania wody, oczysz-
czalniach œcieków itp. Specjalnie dla m³od-
szych uczestników wystawy MPWiK S.A.
przygotowa³o ksi¹¿eczkê pt. „Opowieœci
kropelki”, przedstawiaj¹c¹ w przystêpny
i opisowy sposób z³o¿ony proces ujmo-
wania, uzdatniania i dystrybucji wody.

Odwiedzaj¹cych stoisko czêstowaliœmy
cukierkami, a dzieciom dodatkowo rozda-
waliœmy bia³e i niebieskie baloniki, które jak
zwyk³e okaza³y siê sympatycznym upomin-
kiem. Ze sporym zainteresowaniem spotka³y
siê zorganizowane przez MPWiK S.A.
konkurs dla dzieci, do których nigdy nie
brakowa³o kandydatów. Chêtni mogli siê
wykazaæ wiedz¹ na temat wodoci¹gu
krakowskiego, a tak¿e umiejêtnoœciami
sprawnoœciowymi. Wszystkie dzieci bior¹ce
udzia³ w konkursach MPWiK S.A. nagro-
dzone zosta³y upominkiem co spowodowa³o
du¿o radoœci i zadowolenia.

V Wystawa Ekologiczna by³a bardzo
udan¹ imprez¹. Staraliœmy siê pokazaæ i¿
misj¹ spó³ki jest ci¹g³e zaopatrzenie miasta
w zdrow¹ i smaczn¹ wodê oraz odprowadza-
nie i oczyszczenie œcieków miejskich ze spe³-
nieniem wymagañ Unii Europejskiej, a tak¿e
przyjazny stosunek do naszych klientów.

Na koniec pozostaje wyraziæ ¿yczenie, ¿e
zainteresowanie celem wystawy nie
skoñczy³o siê wraz z jej zamkniêciem,
a has³o „Czysty miasto - Twoje marzenie”
bêdzie przyœwiecaæ dzia³aniom miesz-
kañców i instytucji ka¿dego dnia.              
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Jan Smaczny

MPWiK S.A. posiada certyfikat
ISO 9001:2000

Zgodnie z opracowanym harmono-
gramem wdra¿ania Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ wg normy ISO 9001:2000 prace
prowadzone by³y tak, aby w koñcu
kwietnia 2004 r. mo¿na by³o prze-
prowadziæ audit certyfikuj¹cy. Po
dokonaniu wyboru Firmy certyfikuj¹cej
ustalono, ¿e audit wstêpny odbêdzie
siê 6 maja br. a audit certyfikuj¹cy
20 i 21 maja.

Tak te¿ siê sta³o, 6 maja auditem objêto
Pe³nomocnika ds. SZJ, Zespó³ Zarz¹dzania
Jakoœci¹ oraz czêœciowo Z-ca Dyrektora
ds. Uzdatniania i Dystrybucji Wody
i Centralne Laboratorium. Natomiast
w dniach 20 i 21 maja br. auditem
koñcowym objêto nastêpuj¹ce jednostki
organizacyjne: Z-ca Dyrektora ds.
Uzdatniania i Dystrybucji Wody, Centralne
Laboratorium, ZUW Rudawa, Bielany,
D³ubnia, Raba, Dzia³ Zaopatrzenia
i Magazyn Centralny, Dzia³ Techniczny,
Dokumentacji i Odbiorów i Inwestycji,
G³ównego Technologa ds. Wody wraz
z Laboratorium Zak³adowym Raba, Zak³ad
Sieci Wodoci¹gowej, Wodomierzy,
Utrzymania Ruchu, Zespó³ Analiz Rynku
i Promocji, Controlling, Biuro Obs³ugi
Klienta, Zespól Dyspozytorów, Dzia³
Sprzeda¿y i Informatyki oraz G³ównego
Specjalistê ds. Pracowniczych.

Auditowane nie by³y jedynie: Zak³ad
Wodomierzy, Zak³ad Sprzêtu i Transportu,
Dzia³ Windykacji  oraz Dzia³ Przetargów.

Audit wstêpny i koñcowy wypad³
pozytywnie. Audytorzy zewnêtrzni
wysoko ocenili sposób przedstawienia
i opisania systemu, jego sposób wdro¿enia
i szczegó³owoœæ rozwi¹zañ, oraz
rekomendowali nasze Przedsiêbior-
stwo do otrzymania certyfikatu
ISO 9001:2000.

Uzyskana ocena jest wynikiem prac,
któr¹ wykonali wszyscy bior¹cy udzia³
w pracach wdro¿eniowych, w tym Zespó³
Wdro¿eniowy, w sk³ad którego wchodzili
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
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objêtych systemem oraz wszyscy
audytorzy wewnêtrzni. Wszystkim tym
pracownikom nale¿¹ siê gor¹ce
podziêkowania.

Oficjalne przekazanie przez firmê
certyfikuj¹c¹ tj Bureau Veritas Qality
International Polska Sp.z o.o. certyfikatu
nr 151915 naszemu Przedsiêbiorstwu
odbêdzie siê 9 lipca br.

Otrzymany certyfikat posiada akre-
dytacje niemieck¹ i jest wa¿ny do 21 maja
2007r.

Potwierdzeniem certyfikatu bêd¹ audity
przeprowadzane 3 razy w okresie jego
wa¿noœci. Pierwszy audit odbêdzie siê
w styczniu 2005 r.

 Otrzymanie
c e r t y f i k a t u
absolutnie nie
o z n a c z a
od³o¿enia na
bok spraw

zwi¹zanych z ISO, ale wymaga od
wszystkich pracowników Dzia³ów
objêtych systemem, przestrzegania
i respektowania ustalonych zasad
i postanowieñ. System ISO 9001:2000
w chwili obecnej sk³ada siê z:
1. 8-u procedur,
2. 78 procesów,
3. 320 formularzy systemowych,
4. 280 instrukcji,
5. 250 szt .sprzêtu pomiarowego, który

jest w szczególny sposób nadzorowany,
6. norm (300szt), aktów prawnych

i zarz¹dzeñ .

Ca³a dokumentacja systemu jest
dostêpna w sieci
intranetowej, co
umo¿liwia ³atwe
zapoznanie siê z ni¹

i wydrukowanie potrzebnego dokumentu
lub formularza.

Wszystkie nasze obecne dzia³ania
musz¹ byæ skierowane na poprawê
naszych procesów.

Obowi¹zek taki spoczywa nie tylko na
Kierownikach jako w³aœcicielach

procesów, ale te¿ na liderach grup i na
ka¿dym pracowniku. Szczególnie wa¿nym
i trudnym zagadnieniem jest rozwi¹zy-
wanie problemów obejmuj¹cych sprawy
przebiegaj¹ce poziomo pomiêdzy
poszczególnymi jednostkami organiza-
cyjnymi. Dlatego te¿ nale¿y du¿¹ wagê
przyk³adaæ do prac miêdzy dzia³owych
zespo³ów.

Bardzo wa¿ne znaczenie dla systemu
maj¹ dobrze dobrane mierniki
efektywnoœci procesów, które decyduj¹
o dalszym ulepszaniu procesu gdy¿
zgodnie z zasad¹ poprawiaæ mo¿emy to,
co mo¿emy zmierzyæ. Warunkiem, aby
system by³ u¿yteczny i spe³nia³ swoje
zadania jest aby ka¿dy pracownik wnosi³
w³asn¹ cegie³kê do ulepszania
i doskonalenia procesów, a tym samym
ca³ego systemu. Norma ISO w ostatnim
wydaniu nie ogranicza siê tylko do
utrzymania jakoœci w szerokim tego s³owa
znaczeniu, na pewnym ustalonym
poziomie, ale wrêcz zmusza do
wprowadzania usprawnieñ a nawet
innowacyjnoœci maj¹cej wp³yw na jakoœæ.
Dlatego w tym miejscu nale¿y
przypomnieæ, ¿e ka¿dy pracownik, na
ka¿dym stanowisku, ma mo¿liwoœæ
wniesienia swego wk³adu w rozwój
systemu  przez zg³oszenie swego pomys³u
usprawniaj¹cego swojemu prze³o¿onemu
lub do Pe³nomocnika Zarz¹du ds. SZJ.

Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest
utrzymanie aktualnoœci dokumentów
systemu. Dlatego te¿ ka¿da zmiana
w kartach procesów, formularzach
i procedurach  mo¿e byæ dokonana po
uprzednim uzgodnieniu z Zespo³em
Zarz¹dzania  Jakoœci¹, natomiast osoba
dokonuj¹ca zmian w zestawieniu aktów
prawnych i zarz¹dzeñ powinna
wprowadzaæ datê ostatniej aktualizacji
dokumentu.

Najbli¿sze miesi¹ce bêd¹ okresem
zwi¹zanym z ugruntowaniem systemu,
jego dopracowaniem, wprowadzeniem
koniecznych zmian oraz analizy osi¹gania
za³o¿onych celów.                                  

Norma ISO nie ogranicza siê tylko do utrzymania

jakoœci, na pewnym ustalonym poziomie, ale

wrêcz zmusza do wprowadzania usprawnieñ,

a nawet innowacyjnoœci maj¹cej wp³yw na jakoœæ

Audytorzy zewnêtrzni wysoko ocenili sposób

przedstawienia i opisania systemu, jego

sposób wdro¿enia i szczegó³owoœæ rozwi¹zañ
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• czy wodomierz i pobliska instalacja nie
przecieka

• czy wodomierz jest wmontowany
prawid³owo

• czy pomieszczenie jest nale¿ycie
zabezpieczone przed mrozem.

Nie s¹ to co prawda typowe prace
monta¿owe jak w przypadku wymiany
wodomierzy lub wykonywania napraw,
ale trzeba zwróciæ uwagê, ¿e ju¿ samo
przebywanie w studzience nie jest
bezpieczne.

Pozostaje jeszcze sprawa dodatkowych
wyj¹tkowych utrudnieñ w warunkach
zimowych gdy dotarcie do pokrywy
studzienki wymaga jej zlokalizowania,
nastêpnie odkopania spod œniegu i lodu,
a otwarcie przymarzniêtej pokrywy sporego
wysi³ku. Czêsto jest to powa¿ny wysi³ek dla
2 osób na 10, 15 min. lub d³u¿ej.

Podsumowuj¹c
Na szali dobrych stron stosowania

studzienek wodomierzowych mamy:
• korzystne i œcis³e wyznaczenie granicy

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zainteresowani turyœ-
ci mogli odwiedziæ miejsca na co dzieñ
niedostêpne, tj. wie¿e ratuszowe w Nowym
S¹czu i Bieczu oraz Wie¿ê Bazyliki
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Krakowie.

5 i 6 czerwca
2004 odby³y siê
w Krakowie VI
Ma³opolskie Dni
D z i e d z i c t w a
Kulturowego.

Jednym z obiektów udostêpnionych do
zwiedzania w ramach MDDK by³ Zak³ad
Uzdatniania Wody Bielany.

Pocz¹tkowo organizatorzy przewidywali,
i¿ Bielany odwiedzi ok. 160 osób. Jednak¿e
zainteresowanie przeros³o oczekiwania.
W ci¹gu 2 dni najstarszy zak³ad wodoci¹-

gowy w Krakowie obejrza³o blisko 2000 osób.
Zwiedzanie odbywa³o siê w grupach

kilkudziesiêcioosobowych. Pierwszym
punktem zwiedzania by³a prezentacja,
prowadzona przez Dr Jacka Saneckiego,
obejmuj¹ca swoj¹ tematyk¹ informacje
pocz¹wszy od Krakowskich Wodoci¹gów,
jako ca³oœci, skoñczywszy na Zak³adzie
Bielany.

Gospodarzem obchodów z ramienia
Wodoci¹gów by³ Pan Kierownik Adam
Korzeniak, który wspólnie z Panem Antonim
Saugartisem oprowadzali chêtnych
mieszkañców Krakowa po zak³adzie,
pokazuj¹c i t³umacz¹c specyficzny proces
uzdatniania wody przy pomocy filtrów
powolnych.

Akcja zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem,
co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu
Mieszkañców miasta Wodoci¹gami
Krakowskimi.                                             

odpowiedzialnoœci Przedsiêbiorstwa za
przy³¹cze wodoci¹gowe do zaworu za
wodomierzem g³ównym w studzience,

• zmniejszenie strat wody i równoczesne
zwiêkszenie sprzeda¿y o nieujawniaj¹ce
siê przecieki na przy³¹czach, szczególnie
istotne w przypadku d³ugich przy³¹czy
z tworzyw sztucznych na których lokali-
zacja awarii jest bardzo trudna,

• brak problemów z naprawami przy³¹czy
na nie swoim terenie i brak roszczeñ
odszkodowawczych za szkody spowodo-
wane sam¹ awari¹ jak i jej napraw¹.

Na szali s³abych stron studzienek wodo-
mierzowych mamy :
• uci¹¿liwoœci, niedogodnoœci i zagro¿enia

zwi¹zane z dostêpem do wodomierzy
z ich obs³ug¹, wymian¹ i dokonywaniem
odczytów.

Ale te ostatnie uci¹¿liwoœci i zagro¿enia
mo¿na by zdecydowanie zmniejszyæ przez
bardziej powszechne stosowanie wodo-
mierzy z ró¿nego rodzaju przetwornikami
oraz nadajnikami przewodowymi lub
radiowymi, które zostan¹ zaprezentowane
w nastêpnej publikacji.                               

„VI Ma³opolskie Dni ...” cd. ze strony 6
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Mo¿na by³o odwiedziæ miejsca na co dzieñ

niedostêpne, tj. wie¿e ratuszowe w Nowym S¹czu

i Bieczu oraz Wie¿ê Bazyliki Najœwiêtszego Serca

Pana Jezusa w Krakowie
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Marek Grotkowski

Licencja na transport
Zak³ad Sprzêtu i Transportu

W pocz¹tkowej fazie obowi¹zywania ustawy
uzyskaliœmy jako Firma zezwolenie na tzw.
transport na potrzeby w³asne. Zwi¹zane to
by³o m.in. z uporz¹dkowaniem dokumentacji
dotycz¹cej bezpoœrednio transportu,
kierowców oraz pojazdów, a tak¿e
wniesieniem odpowiednich op³at (m. in. tzw.
winiet).

Powo³ana do celów kontrolnych
Inspekcja Transportu Drogowego
(inspektorzy maj¹ prawa niejednokrotnie
wiêksze ni¿ Policja czy tez urzêdnicy
skarbowi) ma prawo kontrolowania w ka¿dej
sytuacji przestrzegania obowi¹zków
wynikaj¹cych z ustawy zarówno na drodze
jak równie¿ bezpoœrednio w firmie
œwiadcz¹cej takie us³ugi. Kary wynikaj¹ce
z nieprzestrzegania przepisów mog¹ siêgn¹æ
jednorazowo nawet kilkunastu tysiêcy
z³otych, przeciêtna kara zap³acona przez
statystycznego przewoŸnika wynios³a
w ubieg³ym roku ponad 2 tysi¹ce z³otych
(dosz³o równie¿ do takich sytuacji, ¿e
przewoŸnik ze wzglêdu na ogromn¹ karê nie
odebra³ zatrzymanego pojazdu, który zosta³
zlicytowany na poczet mandatu) pocz¹tkowo
niektórzy przewoŸnicy próbowali omin¹æ
spe³nienie obowi¹zków i próbowali p³aciæ
kary, jednak ze wzglêdu na ich wysokoœæ
sta³o siê to zupe³nie nie op³acalne.

MPWiK poczyni³o starania w celu
uzyskania Licencji na œwiadczenie us³ug
w zakresie przewozu towarów, uzyskuj¹c
m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych
W Krajowym Transporcie Drogowym
Rzeczy i z dniem 01.06.2004 Nasza Firma
ponownie uzyska³a mo¿liwoœæ œwiadczenia
us³ug w tym zakresie. W miêdzy czasie tabor
pojazdów ciê¿arowych wzbogaci³ siê o nowe
samochody samowy³adowcze. W obecnej

Po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy
o Transporcie Drogowym z wrzeœnia 2001
roku diametralnie zmieni³y siê zasady
wykonywania zarobkowego transportu
drogowego. Zmiany te podyktowane by³y
ujednoliceniem prawa i przepisów z prawem
Unijnym. Nasza Firma, ze wzglêdu na brak
wymagañ dotycz¹cych uzyskania licencji na
œwiadczenia zarobkowego przewozu
towarów, zmuszona by³a zawiesiæ
prowadzenie us³ug w tym zakresie.
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a okreœlane przez przepisy unijne (przede
wszystkim w zakresie norm emisji spalin).
Jednym z najnowszych nabytków trans-
portowych jest ¿uraw samojezdny na
podwoziu samochodu Mercedes Atego tzw.
HDS umo¿liwiaj¹cy za³adunek, roz³adunek
(towary o masie 5 ton) i transport towarów
o masie do 10 ton. Urz¹dzenie dŸwigowe
dziêki najnowszej technologii i zastosowaniu
sterowania radiowego, obs³ugiwane mo¿e
byæ tylko przez jednego operatora. Pojazd
ten zast¹pi³ wys³u¿ony dŸwig na podwoziu
samochodu Liaz jak równie¿ samochód
skrzyniowy star, dodatkowo w przysz³oœci
po rozszerzeniu wyposa¿enia dodatkowego
bêdzie móg³ równie¿ zast¹piæ podnoœnik
hydrauliczny u¿ywany do prac na
wysokoœciach.

W zwi¹zku z uzyskaniem Licencji Zak³ad
Sprzêtu i Transportu MPWiK ponownie
serdecznie zaprasza do korzystania z us³ug
sprzêtowo-transportowych zapewniaj¹c
najwy¿szej jakoœci us³ugi, œwiadczone
nowoczesnym i wydajnym sprzêtem.         

chwili praktycznie 100% samochodów
ciê¿arowych znajduj¹cych siê na stanie
Zak³adu Sprzêtu i Transportu to nowe
pojazdy, spe³niaj¹ce najwy¿sze wymagania
w stosunku do tego typu pojazdów,

sukiennic. Za materia³ budowlany pos³u¿y³y
butelki szklane. Akcje tego typu maj¹
promowaæ w³aœciwe zachowania pro-
ekologiczne mieszkañców miasta. G³ównym
przes³aniem by³o œwiadome wykorzysty-
wanie opakowañ szklanych oraz zachêcanie
do segregacji odpadów.

W czasie dwudniowych obchodów tzw.
Festiwalu Recyclingu odby³y siê koncerty
znanych gwiazd, miêdzy innymi Renaty
Przemyk oraz zespo³u Prefekt, prowadzono
tak¿e zbiórkê surowców wtórnych,
nagradzaj¹c mieszkañców sadzonkami
roœlin, zainteresowanie przekroczy³o
wszelkie oczekiwania.

Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy na B³oniach
by³ pokaz laserowy, który odby³ siê póŸnym
wieczorem w pi¹tek, a obserwowa³o go kilka
tysiêcy Krakowian.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów

i Kanalizacji SA w³¹czaj¹c siê w obchody
Œwiêta Miasta uzyska³o mo¿liwoœæ
informowania mieszkañców Krakowa
o swoich zamierzeniach inwestycyjnych,
osi¹gniêciach w ostatnim okresie czasu,
a tak¿e jest to bardzo dobra okazja do
kszta³towania postaw proekologicznych
wœród najm³odszych. Dzieci oraz uczniowie
szkó³ podstawowych byli bardzo
zainteresowani wydawnictwem pt.
„Opowieœci Kropelki”, które by³o
kolportowane w celu uœwiadomienia
m³odzie¿y sk¹d bierze siê woda w kranie.

Dziêki wspó³pracy z Wydzia³em
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska UMK mo¿liwe by³o po³¹czenie
punktu informacyjnego Wodoci¹gów, UMK
oraz Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Oczyszczania, dziêki czemu informacja
mog³a byæ kompletna w zakresie
ekologicznych dzia³añ podejmowanych na
terenie Krakowa.                                         

„Œwiêto Miasta ...” cd. ze strony 7
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ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego przygl¹dajcie siê uwa¿nie swym wspó³pracownikom, gdzieœ wœród Was

ukrywa siê osoba, której szukamy. Jeœli znacie personalia osoby poszukiwanej, to nie zwlekajcie z podaniem odpowiedzi.

Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Redakcji: tel. 42-42-433, fax. 42-42-439

email: romuald.siuta@mpwik.krakow.pl lub osobiœcie: Senatorska 1, Budynek B, pok. 15

Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 31 sierpnia 2004 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

którzy rozpoznaj¹ poszukiwanego, rozlosujemy nagrodê. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³
na pocz¹tku szko³y podstawowej

tak w wieku lat 15, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
29 naszego czasopisma by³ pan

Andrzej Rozpond, zwi¹zany z Wodoci¹gami
od lat, pe³ni¹cy obecnie funkcjê Specjalisty

ds. technicznych. Dla autentycznoœci
zamieszczamy aktualne zdjêcie

"poszukiwanego".

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê, Komisja
pod przewodnictwem Prezesa MPWiK S.A.
Ryszarda Langera rozlosowa³a nastêpuj¹ce
nagrody: nagroda g³ówna (pióro firmy
"Waterman" ) otrzymuje  Pani Romualda
Piecuch, nagrody dodatkowe (srebrny
upominek)  otrzymuj¹: Pani Sabina Baczyñska
oraz Pani Ma³gorzata Duma-Michalik.

Gratulujemy szczêœliwcom!
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Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A.

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W II KWARTALE 2004

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

awraB md/tPgm 3 1 3 2 3 51 .tpecka

æœontêM UTN 3,0 2,0 3,0 2,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 98,7 96,7 77,7 85,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 1,1 2,1 7,0 3,1 5 5

ikrolhC md/gm 3 0,31 4,72 0,22 6,43 052 052

kainomA md/gm 3 20,0< 20,0< 20,0< 20,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 10,0< 10,0< 10,0< 10,0< 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 1,7 6,61 6,31 3,71 05 05

anlógoæœodrawT no 2,7 1,61 5,61 1,61 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 5,04 1,99 9,201 4,001 - -

zengaM md/gm 3 1,6 6,01 8,8 7,9 521 -

enlógoozale¯ md/gm 3 310,0 910,0 510,0 910,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 331,0 160,0 070,0 900,0 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 10,0

morhC md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 50,0

æêtR md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 100,0 100,0

mdaK md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 300,0 500,0

3MHT4AMUS md/gµ 3 1,4 1,0< 1,0< 1,7 051 001

mroforolhC md/gµ 3 8,2 1,0< 1,0< 5,4 03 -

4AWW4AMUS md/gµ 3 400,0 100,0 400,0 200,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0< 200,0 100,0< 100,0< 10,0 10,0

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

upytilocypurgeiretkaB
ogenjycnarelotomret

mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

73wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 2 1< 1< 1< 02 02

22wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 2 4 2 1< 001 001

Objaœnienia do tabeli:
1) NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych

wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 203 poz. 1718).
2) NSD UE - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Dyrektywy Unii Europejskiej  nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakoœci wody przeznaczonej

do spo¿ycia przez ludzi.
3) SUMA 4 THM - Suma stê¿enia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu i chlorodibromometanu.
4) SUMA 4 WWA - Suma stê¿enia 4 wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,

benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu.

Ocena MPWiK S.A. o jakoœci wody
S³u¿by laboratoryjne MPWiK S.A. kontroluj¹ codziennie jakoœæ wody pitnej dostarczanej mieszkañcom Krakowa z 4 zak³adów uzdatniania

wody, wykonuj¹c miesiêcznie 4 tysi¹ce analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wody.
Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczanej mieszkañcom Krakowa w II kwartale 2004 roku nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wszystkich parametrów

spe³nia ona wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.XI.2002r (Dz. Ustaw nr 203 poz.1718) w sprawie wymagañ dotycz¹cej wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Jakoœæ wody spe³nia równie¿ wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3.XI.1998r o jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.


