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STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ  

W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU 
 
 

Abstrakt 

W pracy dokonano charakterystyki wyposaŜenia wybranych miast doliny Sanu w infrastrukturę 
wodociągową, sporządzoną na podstawie analizy danych statystycznych zebranych przez GUS. Wyznaczono 
wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę wodociągową dla lat 1995–2010. Przeprowadzono równieŜ  
ogólną analizę rozwoju infrastruktury wodociągowej w poszczególnych miastach Doliny Sanu oraz ogólnie  
w miastach Polski. 

Słowa kluczowe: rozwój infrastruktury wodociągowej, miasta Doliny Sanu 

 
 

WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES  

IN THE SAN VALLEY 
 
 

Abstract 

In the work the characteristics of equipping the area of the chosen cities in the San valley with the 
waterworks infrastructure were described. The analysis was made on the basis of statistical data from  
Central Statistical Office. The indicators characterizing the waterworks infrastructure were appointed for years 
1995–2010. The analysis of the development of waterworks infrastructure in chosen cities of San valley and 
altogether in Polish cities was conducted. 

Keywords: water infrastructure development, cities of San Valley 
 

1. Wprowadzenie 
Prawidłowo funkcjonujący system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) 

powinien gwarantować ciągłą dostawę wody do odbiorcy o odpowiedniej jakości i ilości, 
pod odpowiednim ciśnieniem, w dowolnej chwili czasu korzystnej dla konsumenta i po 
akceptowalnej cenie1, 2, 3. Parametry te muszą być utrzymywane na Ŝądanym poziomie,  
co w rzeczywistości nie jest takie proste. Jedną z przyczyn utrudniającą zapewnienie 
dostaw wody z odpowiednimi parametrami jest ciągły rozwój infrastruktury wodo-
ciągowej, spowodowany głównie przez podłączanie nowych odbiorców czy zmianę 

                                                           
1  Guidelines on drinking water quality, 3rd edition, WHO, Genewa 2004. 
2  M. Kwietniewski, M. Roman, H. Kłos-Trębaczkiewicz, Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Wyd. Arkady, 

Warszawa 1993. 
3  J. Rak, Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Wyd. Drukarnia LIBER DUO KOLOR Lublin, 

Monografie Komitetu InŜynierii Środowiska PAN, vol. 28, Lublin 2005. 
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zuŜycia wody przez odbiorców juŜ podłączonych4, 5. W związku z tym, aby moŜliwe było 
poznanie bieŜącej sytuacji infrastruktury wodociągowej, konieczne jest przeprowadzanie 
okresowych analiz, co zaproponowano w niniejszej pracy. 

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dotyczącej infrastruktury w miastach: 
Jarosław, Przemyśl, Sanok, Sandomierz, Stalowa Wola w latach 1995–2010. Analiza 
dotyczyła następujących elementów infrastruktury: 

� długości sieci wodociągowej, 
� liczby przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych, 
� liczby przyłączy wodociągowych przypadających na 1 km przewodu rozdzielczego, 
� zuŜycia wody na cele produkcyjne i przez ludność, 
� jednostkowego średniodobowego zuŜycia wody, 
� intensywności obciąŜenia sieci, 
� wskaźników stopnia wyposaŜenia jednostek osadniczych w sieci wodociągowe. 

Podstawowym źródłem danych do napisania niniejszej pracy były dane GUS za  
lata 1995–20106, 7. 

2. Wyniki badań infrastruktury wodoci ągowej 
Przyrost długości przewodów rozdzielczych został przedstawiony w tabeli 1. Od  

1995 r. obserwuje się dynamiczny wzrost długości przewodów rozdzielczych, zarówno  
w miastach, jak i na wsi. Szczególnie duŜy przyrost długości sieci zaobserwowano  
w Przemyślu o ok. 18 razy. Największy przyrost długości sieci wodociągowej w stosunku 
do 1995 r. miał miejsce w Stalowej Woli (wzrost o 38%). 

Średni przyrost długości sieci wodociągowej (pśr) w latach 1995–2010 (tab. 1) moŜna 
wyznaczyć na podstawie zaleŜności: 
 

1-rok*km,
t

1995l-2010l
=śrp

 1)
 

gdzie: 
11995 – długość sieci wodociągowej na początku okresu obserwacji (w 1995 r.), km, 
12010 – długość sieci wodociągowej na końcu okresu obserwacji (w 2010 r.), km, 
t – czas obserwacji (16 lat.) 
 

Dla analizowanego okresu średni przyrost pśr wynosi: 

� Jarosław 2,60 km · rok-1; 
� Przemyśl 3,49 km · rok-1; 
� Sanok 2,27 km · rok-1; 
� Sandomierz 3,14 km · rok-1; 

                                                           
4  M. Gorczyca, Regionalne dysparytety rozwoju infrastruktury wodociągowej, Gaz. Woda i Technika Sanitarna, nr 5/2011, 

s. 166–170. 
5  S. Satora, K. Chmielowski, E. Milijanović, Wykorzystanie wód rzeki San do zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych 

wybranych aglomeracji miejskich, Mat. I Konferencji „Walory przyrodniczo-historyczne pogórzy”, Wyd. RS DRUK, 
Rzeszów 2008, s. 97–107. 

6  Główny Urząd Statystyczny, Infrastruktura komunalna w 2009 r., www.stat.gov.pl 
7  Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska, Roczniki statystyczne za lata 1995–2010. 
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� Stalowa Wola 1,22 km · rok-1; 
� Sanok 2,27 km · rok-1; 
� Polska – Miasto 1054,88 km · rok-1. 

 

Tab. 1. Przyrost długości sieci wodociągowej w wybranych miastach  
doliny Sanu w latach 1995–2010 

Je
dn

os
tk

a 
te

ry
to

ria
ln

a 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% % % % % % % % % % % % % % % % 

Jarosław 100 102 123 139 140 144 145 145 150 152 152 162 164 164 165 165 

Przemyśl 100 239 230 230 233 233 358 903 909 912 945 991 1012 1021 1024 1794 

Sanok 100 101 112 117 122 122 122 127 137 139 145 148 157 162 162 168 

Sandomierz 100 106 116 131 132 132 134 135 136 138 142 166 166 167 168 170 

Stalowa Wola 100 106 118 118 118 118 122 123 123 124 126 128 128 126 128 128 

Polska – 
Miasto 

100 102 106 109 110 113 116 117 120 122 124 127 129 132 136 138 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Jako punkt odniesienia przyjęto, Ŝe w roku 1995 długość przewodów rozdzielczych 

wynosi 100%. 
Wraz ze wzrostem długości sieci wodociągowej liczba przyłączy wodociągowych  

w rozpatrywanym okresie wzrosła w przypadku Przemyśla o 711%, natomiast w 
przypadku Stalowej Woli o 45%. 

Znając długość przewodów rozdzielczych, moŜna wyznaczyć liczbę przyłączy 
wodociągowych przypadających na 1 km przewodu rozdzielczego -lśrz zaleŜności: 

1, −⋅
∑

= kmszt
l

n
l

r

śr

2)
 

 
gdzie: 
n – liczba przyłączy wodociągowych, szt., 
∑1r – łączna długość przewodów rozdzielczych, km. 
 

Dla analizowanego okresu średni przyrost lśr wynosi: 

� Sanok 39 szt. · km-1; 
� Jarosław 43 szt. · km-1; 
� Stalowa Wola 26 szt. · km-1; 
� Przemyśl 21 szt. · km-1; 
� Sandomierz 22 szt. · km-1; 
� Polska – Miasto 31 szt. · km-1. 
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Do połowy lat 90. ubiegłego stulecia największy wpływ na zuŜycie wody w 
gospodarstwach domowych miała liczba mieszkańców korzystających z sieci 
wodociągowych. Drugim czynnikiem wpływającym na zuŜycie było wyposaŜenie 
gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne (pralki, zmywarki, armaturę itp.). 
Największy spadek zuŜycia wody w miastach wystąpił w latach 1995–2000, co jest 
wynikiem duŜo większej oszczędności wody przez mieszkańców ze względu na rosnącą 
cenę wody oraz na stosowanie urządzeń ograniczających zuŜycie wody. Po 2000 r. zuŜycie 
wody utrzymuje się na tym samym poziomie. 

Jednostkowe średnie zuŜycie wody w ciągu doby w miastach w latach 1995–2010 
przedstawiono na ryc. 1. W wybranych miastach obserwuje się spadek średniego 
jednostkowego zuŜycia wody. 
 

Ryc. 1. Jednostkowe średnie dobowe zuŜycie wody w wybranych miastach  
doliny Sanu w latach 1995–2010 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wskaźnikiem, który przedstawia zdolność produkcyjną wodociągów i stopień jej 

wykorzystania, jest intensywność obciąŜenia sieci q, m3·d-1⋅km-1. Na ryc. 2 przedstawiono 
intensywność obciąŜenia sieci obliczoną na podstawie zaleŜności8: 

113, −− ⋅⋅= dkmm
L

Q
q d

3)
 

gdzie: 
q – intensywność obciąŜenia sieci, m3 · d-1 ⋅ km-1; 
Qd – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3 · d-1; 
L – długość sieci wodociągowej, km. 

                                                           
8  Z. Dziembowski, Poradnik Wodociągi i kanalizacja. Ekonomika wodociągów i kanalizacji, Część IV, Wyd. Arkady, 

Warszawa 1971. 
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Analiza danych przedstawionych na ryc. 2 wskazuje, Ŝe intensywność wykorzystania 
sieci wodociągowej spadła w porównaniu do 1995 r. Głównymi przyczynami takiej 
sytuacji jest spadek zuŜycia wody. 
 

Ryc. 2. Intensywności obciąŜenia sieci wodociągowej w wybranych miastach  
doliny Sanu w latach 1995–2010 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Do wskaźników opisujących rozwój infrastruktury wodociągowej jednostek 

osadniczych zalicza się wskaźnik stopnia wyposaŜenia w sieci wodociągowe. Wskaźnik 
ten mówi, jaka jest długość sieci wodociągowej przypadająca na jednego mieszkańca oraz 
jaka jest długość sieci przypadająca na jednostkę powierzchni. Wskaźniki te opracowuje 
się na podstawie danych zebranych przez GUS. Na ryc. 3 i 4 przedstawiono wymienione 
wskaźniki w latach 1995–2010. Wskaźnik wyposaŜenia w sieć wodociągową wykorzy-
stywany jest do analiz poziomu opłat i kosztów jednostkowych, które są związane  
z budową i eksploatacją sieci wodociągowych w zaleŜności od liczby mieszkańców9.  
Z danych przedstawionych na ryc. 3 wynika, Ŝe długość sieci wodociągowych 
przypadająca na jednostkę powierzchni w 2010 r. wzrosła w porównaniu do 1995 r. 
Największy wskaźnik zagęszczenia sieci oraz największa długość sieci wodociągowej 
przypadającej na jednego mieszkańca występuje w Sandomierzu. We wszystkich miastach 
moŜna zauwaŜyć tendencję wzrostową długości sieci wodociągowej przypadającej 
zarówno na jednostkę powierzchni, jak i na jednego mieszkańca. 
 
 
 
 
 

                                                           
9  Z. Dziembowski, Poradnik…, op. cit. 
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Ryc. 3. Długość sieci wodociągowej przypadającej na jednostkę powierzchni  
w wybranych miastach doliny Sanu w latach 1995–2010 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ryc. 1. Długość sieci wodociągowej przypadającej na jednego mieszkańca  
w wybranych miastach doliny Sanu w latach 1995–2010 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Jeszcze lepszym wskaźnikiem opisującym wyposaŜenie w sieci wodociągowe jest 

procent osób mających dostęp do nich, co przedstawiono na ryc. 5. 
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Ryc. 5. Procent osób mających dostęp do sieci wodociągowych w wybranych miastach  
doliny Sanu w 2010 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
W 2010 r. wskaźnik ten w wybranych miastach Doliny Sanu był mniejszy niŜ średnia 

dla miast w skali całego kraju, wynosząca 95,3% korzystających z sieci wodociągowej,  
za wyjątkiem Stalowej Woli, w której wystąpił największy odsetek ludności mieszkającej 
mającej dostęp do sieci wodociągowej (96,1%). 

3. Podsumowanie 
Od 1995 r. nastąpił znaczny rozwój infrastruktury wodociągowej. Rozwój ten  

w wybranych miastach doliny Sanu charakteryzował się przyrostem: 

� długości sieci wodociągowej średnio o 54%, 
� liczby przyłączy wodociągowych średnio o 63%. 

Wraz z rozwojem infrastruktury sieci wodociągowej moŜna zauwaŜyć zmniejszenie 
zuŜycia wody w wybranych miastach średnio z wielkości 160 dm3 · d-1 · Mk-1 w 1995 r.  
do 90 dm3 · d-1 · Mk-1 w 2010. Modernizacja sieci wodociągowych pociąga za sobą 
znaczne koszty wpływające na cenę wody. Dlatego teŜ jako główną przyczynę obniŜenia  
w analizowanym okresie wielkości zuŜycia wody moŜna wymienić cenę wody. Na 
mniejsze zuŜycie wody moŜe mieć równieŜ wpływ zastosowanie wodooszczędnych 
urządzeń sanitarnych. 
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