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rzeczywiSte zuŻycie wody w warunkach wiejSkich  
na przykładzie wybranych wodociĄgów

Streszczenie. W referacie przedstawiono tendencje, jakie zaobserwowano na przestrzeni ostatnich 
lat, w zmianach zużycia wody na terenach wiejskich oraz opisano przyczyny tych zmian. Określono 
cele, na jakie jest zużywana woda, jak również czynniki wpływające na wielkość jej poboru. Prze-
stawiono także wyniki badań eksploatacyjnych rzeczywistego zużycia wody, przeprowadzonych na 
grupie wybranych wodociągów wiejskich z terenu województwa podlaskiego.
Słowa kluczowe: wiejskie systemy zaopatrzenia w wodę, zużycie wody, wskaźniki zapotrzebowa-
nia na wodę.

WPROWADZENIE

W połowie lat 90-tych nastąpiło wyraźne przyspieszenie w rozwoju wodocią-
gów wiejskich. W chwili obecnej, stan wyposażenia wsi w sprawnie działające sieci 
i urządzenia wodociągowe uległ znacznej poprawie. Współczesne systemy wodocią-
gowe spełniają swoją funkcję, dostarczając wodę w oczekiwanej ilości, z zachowa-
niem wymagań odnośnie jakości i ciśnienia wody. Pozwala to, na pokrycie zapotrze-
bowania na wodę w miejscowościach wiejskich na cele bytowo-gospodarcze i ho-
dowlane oraz związane z utrzymaniem zieleńców i upraw rolnych, jak również na 
cele technologiczne, wynikające z utrzymania pojazdów mechanicznych, warszta-
tów remontowych oraz na potrzeby własne wodociągu.

Wraz z wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej i cofnięciem dotacji pań-
stwa na wodę, zużycie wody wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Wymusza to 
konieczność aktualizacji danych odnośnie zużycia wody w wiejskich jednostkach 
osadniczych.

zuŻyCie wody w wiejSkiCh jednoStkaCh oSadniCzyCh.

 Zużycie wody w miejscowościach wiejskich zależy od wielu czynników, 
wśród których należy wymienić: charakter osiedla oraz tryb życia i przyzwyczajenia 
jego mieszkańców, sposób zaopatrzenie w wodę, specyfikację oraz intensywność 
produkcji rolnej i hodowlanej, jak również warunki atmosferyczne.

Maria ORZECHOWSKA – Politechnika Białostocka, Katedra Systemów Inżynierii Środo-
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 W gospodarstwach domowych, woda jest używana do przygotowywania po-
siłków, utrzymania higieny osobistej mieszkańców , mycia naczyń, prania, utrzyma-
nia czystości pomieszczeń, spłukiwania ustępów itp. Również jest zużywana do 
podlewania zieleńców  i upraw przydomowych, jak również do opryskiwania roślin 
w celu ich  ochrony przed szkodnikami. Zużycie wody na cele bytowo-gospodarcze 
w dużej mierze uzależnione jest od standardu wyposażenia mieszkań w urządzenia 
wodociągowe i kanalizacyjne. W gospodarstwach, woda jest zużywana także, na ce-
le hodowlane, a jej ilość uwarunkowana jest sposobem pojenia i mycia zwierząt, 
przygotowywania dla nich karmy, utrzymania w czystości pomieszczeń inwentar-
skich oraz zależy od rozwiązania instalacji wodociągowej w budynku. Ponadto, wo-
da z wodociągów wiejskich pobierana jest również na cele przeciwpożarowe oraz na 
potrzeby własne zakładu wodociągowego, do procesów technologicznych produkcji  
i przesyłu wody. Wpływ na wielkość zużycia wody w miejscowościach wiejskich ma 
również to, czy występują w nich zakłady użyteczności publicznej, warsztaty remon-
towe lub zakłady produkcyjne. Zużycie wody w tych obiektach zależy od ich specy-
fiki, liczby zatrudnionych osób, wyposażenia stanowisk pracy, stosowanych proce-
sów produkcyjnych i gospodarki wodnej [7].

Potrzeby wodne użytkowników wodociągów wiejskich powinny być zaspokojo-
ne przez system wodociągowy nie tylko współcześnie, ale również w okresie perspek-
tywicznym, z uwzględnieniem możliwości rozbudowy. To z kolei wiąże się z koniecz-
nością prawidłowego określenia zapotrzebowania na wodę już na etapie opracowań 
projektowych, w których stosuje się prognozowanie średnioterminowe (5-20 lat) lub 
prognozowanie krótkoterminowe (1-5 lat) od przewidywanego terminu oddania syste-
mu do eksploatacji. Obowiązującymi i powszechnie stosowanymi przy projektowaniu 
systemów wodociągowych, metodami określania zapotrzebowania na wodę są: 

-  metoda wskaźników scalonych, które określają średnie, dobowe zapotrzebo-
wanie na wodę dla całej grupy odbiorców (z uwzględnieniem różnych celów), 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

-  metoda wskaźników jednostkowych, które określają dobowe zapotrzebowanie  
na wodę dla poszczególnych odbiorców, w przeliczeniu na odpowiednią jed-
nostkę odniesienia. 

Obserwowany spadek zużycia wody jest przyczyną uaktualniania wskaźników 
średniego zapotrzebowania na wodę. Najpierw poprzez Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urzą-
dzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków 
(Dz.U.1996 nr 151, poz. 716), a następnie załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz.U.2002 nr 8, poz. 70). Przykładowo, przeciętna norma zżycia wody 
w gospodarstwach domowych o standardzie wyposażenia najczęściej obecnie wystę-
pującym w jednostkach wiejskich (wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej 
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wody) według rozporządzenia z 1996 roku wynosi od 100 do 150 dm3/dM, a w rozpo-
rządzeniu z 2002 roku została obniżona do wartości od 80 do 100 dm3/dM [6,8].

Zaobserwowana tendencja  zmiany zużycia wody, przyczyniła się do podjęcia 
przez Katedrę Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej badań 
eksploatacyjnych rzeczywistego zużycia wody w wybranych wiejskich jednostkach 
osadniczych na terenie województwa podlaskiego.

Województwo podlaskie leży w północno-wschodniej części Polski i zaliczone 
jest do regionów o charakterze rolniczo-przemysłowym. W strukturze podziału po-
wierzchni dominują użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska) oraz rozległe obszary 
leśne. Ponad 95% powierzchni województwa stanowią tereny wiejskie, na których 
podstawową formą własności są prywatne gospodarstwa rolne.

Tereny wiejskie województwa obejmują 14 powiatów , w skład których wcho-
dzi łącznie 118 gmin, w tym 79 gmin wiejskich . Wszystkie gminy wiejskie zaopa-
trywane są w wodę przez zbiorowe systemy wodociągowe. Sumaryczny pobór wody 
z sieci wodociągowych w tym gminach w 1999 roku wyniósł 8,36 hm3, a w 2008 
roku 32,7 hm3 (dokładniejsze dane zamieszczono w tabeli 1). Na przestrzeni dziesię-
ciu lat, nastąpiło więc zwiększenie poboru wody o ok.24 hm3, co stanowi 51% ilości 
z roku 1999. Spowodowane to było wzrostem liczby ludności korzystającej z wodo-
ciągu, w wyniku budowy i rozbudowy wielu wodociągów, poprawą standardu wypo-
sażenia mieszkań w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, wyższym stopniem 
zmechanizowania gospodarstw, jak również rozwojem gospodarki agroturystycznej.

tabela 1.  Ogólne zużycie wody w gminach wiejskich w poszczególnych powiatach województwa 
podlaskiego w roku 1999, 2003, 2008

table 1. The water consumption in districts of Podlaskie voivodeship in years 1999, 2003, 2008

Powiat
Ogólne zużycie wody [hm3/r]

1999 r. 2003 r. 2008 r.
augustowski 0,54 0,84 0,94
białostocki 1,02 1,14 1,32
bielski 0,70 0,88 0,99
grajewski 0,26 0,36 0,48
hajnowski 0,46 0,49 0,51
kolneński 0,18 0,19 0,33
łomżyński 0,77 0,84 1,14
moniecki 0,31 0,42 0,56
sejneński 0,36 0,47 0,57
siemiatycki 0,53 0,57 0,74
sokólski 0,42 0,50 0,61
suwalski 0,79 0,94 1,19
wysokomazowiecki 1,35 1,74 2,40
zambrowski 0,67 0,79 0,87

Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 2000r, 2004r, 2009r, GUS Warszawa.
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W celu pozyskania dokładniejszych informacji odnośnie zużycia wody, prze-
analizowano dane eksploatacyjne 16 wybranych wodociągów grupowych. Wodocią-
gi te zasilane są w wodę z ujęć wód podziemnych. Stacje wodociągowe wyposażone 
są w urządzenia techniczne i technologiczne, służące do uzdatniania i magazynowa-
nia wody oraz utrzymania wymaganego ciśnienia w sieci wodociągowej, tj. w szcze-
gólności urządzenia do odżelaziania, odmanganiania i dezynfekcji wody oraz zbior-
niki hydroforowe wraz z osprzętem. Sieci wodociągowe, o układach rozgałęzienio-
wych, zbudowane są z przewodów tranzytowych oraz przewodów rozdzielczych, 
wykonanych głównie z tworzyw sztucznych. Poszczególne systemy dostarczają wo-
dę do wiejskich jednostek osadniczych o charakterze rolniczym.

Na podstawie rejestrów ilości produkowanej wody oraz rozliczeń sprzedaży 
wody, prowadzonych dla poszczególnych wodociągów, określono roczną produkcję 
wody oraz roczną sprzedaż wody w latach 2006-2010 (tabela 2 i tabela 3). Jak wyka-
zały pozyskane dane eksploatacyjne, zarówno produkcja jak i zużycie wody w anali-
zowanych wodociągach są zróżnicowane. Wynika to głównie z wielkości systemu, 
co wiąże się z liczbą odbiorców wody, rozległością sieci, wielkością stacji wodocią-
gowej i przekłada się na zużycie wody. Widoczna różnica pomiędzy produkcją  
a sprzedażą wody wyniosła od 1303 m3 do 41378 m3 w skali roku, co stanowi od 
10% do 30% (średnio 18%) wielkości sprzedaży. Różnica ta, została spowodowana 
poborem wody na potrzeby własne stacji wodociągowej i do płukania sieci, jak rów-
nież na pokrycie strat wody, powstałych w wyniku awarii lub kradzieży wody.

tabela 2. Roczna produkcja wody w badanych wodociągach wiejskich w latach 2005-2009
table 2. The one – year water production in chosen rural water supply systems in years 2005-2009

Symbol  
wodociągu

Produkcja wody [m3/r]
2005 2006 2007 2008 2009

W1 33440 34587 32025 38664 47271
W2 20671 30538 39254 35241 38562
W3 142972 151164 145692 156832 157095
W4 75640 76310 78172 77895 78963
W5 39913 48134 52669 52131 53682
W6 43022 59126 54003 55210 55978
W7 13142 16552 14386 15038 15763
W8 26609 38470 44386 43892 44576
W9 40065 49758 51116 50985 51634
W10 32164 34953 35110 36316 37863
W11 63971 66192 64614 65437 66582
W12 114689 114365 115051 115698 115926
W13 45762 46379 48702 47953 48982
W14 94126 94973 94208 94305 95282
W15 177013 177864 179200 178648 179304
W16 28908 29038 29836 29472 29917
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tabela 3. Roczna sprzedaż wody w badanych wodociągach wiejskich w latach 2005-2009
table 3. The one – year water sale in chosen rural water supply systems in years 2005-2009

Symbol  
wodociągu

Roczna sprzedaż wody [m3/r]
2005 2006 2007 2008 2009

W1 28339 29561 27608 32766 40060
W2 18792 27266 35048 31187 34741
W3 110831 119026 12071 122525 122730
W4 63563 64669 65143 64376 65802
W5 34408 40791 45016 44179 45882
W6 36459 49685 46156 47188 47439
W7 11839 14648 12845 13671 14201
W8 23758 34972 39987 39902 40159
W9 34244 42168 44065 43577 43758
W10 27726 29621 30008 30518 32087
W11 54213 55623 53845 54989 56425
W12 91023 90051 92783 94063 94279
W13 39450 39304 41273 40985 41161
W14 78438 77847 77859 76592 73295
W15 136163 137879 141102 138487 137926
W16 26280 25926 26879 25627 26243

W oparciu o zarejestrowane wielkości produkcji oraz sprzedaży wody, uwzględ-
niając liczbę mieszkańców korzystających z wodociągu, wyznaczono:

-  średnie dobowe zużycie wody na wszystkie cele w zasilanych jednostkach 
wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

-  średnie dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia po-
trzeb własnych wodociągu oraz strat wody.

Analiza statystyczna, wyniki której zestawiono w tabeli 4, wykazała, że w ba-
danej grupie jednostek wiejskich, średnie dobowe zużycie wody na wszystkie cele, 
wyniosło 105 dm3/dM, przy przeciętnej wartości rocznej produkcji wody równej 
66875m3 . Średnie dobowe zużycie wody, bez uwzględnienia potrzeb własnych wo-
dociągu i strat wody, wyniosło 86 dm3/dM, przy przeciętnej wartości rocznej sprze-
daży wody równej 53788m3. Porównując uzyskane wskaźniki z podanymi przez 
wcześniej wymienione rozporządzenie, można stwierdzić zmniejszenie wartości 
jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach wiejskich. Zjawisko to należy okre-
ślić, jako pozytywne, gdyż wiąże się ono z racjonalnym gospodarowaniem wodą i jej 
oszczędzaniem. Niewątpliwie, wpływ na to mają stawki opłat za wodę, znacznie 
wyższe niż kiedyś i wynikające z kosztów usług wodociągowych, jak również zain-
stalowanie wodomierzy.
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tabela 4. Wyniki analizy statystycznej zużycia wody w badanych wodociągach wiejskich
table 4. The results of statistical analysis of water consumption

Charakterystyczne  
wielkości

Minimum Maksimum Mediana Średnia
Odchylenie  

standardowe
Roczna produkcja  
wody [m3/r]

13142 179304 57168 66875 3,67

Roczna sprzedaż 
wody [m3/r]

11839 137926 48436 53788 4,15

Średnie zużycie  
wody [dm3/dM]

74 150 102 105 2,25

j.w. lecz bez potrzeb  
własnych wodociągu  
i strat wody [dm3/dM]

62 115 84 86 2,13

PODSumOWANIE

Rozwój wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, jak również wzrost poziomu 
życia mieszkańców wsi, wpłynęły na zmiany w ilości zużywanej wody w wiejskich 
jednostkach osadniczych. Tendencje w tych zmianach są odmienne niż w wodocią-
gach komunalnych. Ogólnie można stwierdzić, że pobór wody uległ zwiększeniu, co 
spowodowane zostało głównie rozbudową wodociągów wiejskich i podniesieniem 
standardu wyposażenia gospodarstw w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.  
W przyszłości przewiduje się ustabilizowanie zużycia wody w jednostkach wiejskich 
ze względu na już osiągnięty procent zwodociągowania gmin wiejskich przy wyso-
kim poziomie wyposażenia gospodarstw w instalacje wodociągowe, a także w wy-
niku zahamowania wzrostu liczby ludności korzystającej z wodociągów, w związku 
z ogólnym spadkiem przyrostu ludności w Polsce [4].

Opracowania literaturowe, jak również badania eksploatacyjne wykazują dużą 
rozbieżność pomiędzy wskaźnikami rzeczywistego zużycia wody w jednostkach 
wiejskich, a wskaźnikami zapotrzebowania na wodę stosowanymi przy projektowa-
niu wodociągów wiejskich [1, 2, 5]. Ma to istotny wpływ na poprawność opracowa-
nia programów, założeń techniczno-ekonomicznych oraz koncepcji, jak również na 
dokładność ustalania warunków hydraulicznych w rozbudowywanych i modernizo-
wanych układach wodociągowych [3]. 

Wymienione czynniki wskazują na konieczność prowadzenia badań, w celu 
określenia aktualnych wskaźników zapotrzebowania na wodę w wiejskich jednost-
kach osadniczych, w powiązaniu z rzeczywistym zużyciem wody w tych jednost-
kach oraz z uwzględnieniem specyfiki wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę.
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real water conSumption in choSen rural water Supply SyStemS

abstract. The following article is a result of research of chosen rural water supply systems in Pod-
laskie voivodeship, carried out at the Białystok Technical University. The scope of the article covers 
characterization of water consumption changes, quantity of water production and water sale, results 
of statistical analysis of water requirement index, on the basis of operating data.
keywords: rural water supply systems, water consumption, water requirement index.




