
My - dbamy o jakość wody 
w sieci wodociągowej 

 
Ty  - dbasz o jakość wody 

w sieci domowej 
CIĄGŁA KONTROLA JAKOŚCI 

WODY 
 
Woda jest produktem spożywczym, 
który podlega ścisłym kontrolom.  
Jakość wody, jej parametry fizyko-
chemiczne ciągle sprawdza zarówno 
przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, jak i służby sanitarne.  
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Kontrola ta odbywa jednak tylko do 
miejsca dopływu do wodomierza 
głównego u odbiorcy usług.  
Czy jednak zawsze za  złą jakość wody, 
tj. zmętnienie, niepokojącą barwę, 
nietypowy zapach odpowiada 
przedsiębiorstwo wodociągowe? 
Nie - na jakość wody w Waszych kranach 
może mieć również wpływ stan instalacji 
wewnętrznej w budynku, to jest: rur, 
zaworów i armatury.  

Dobra jakość instalacji to warunek 
utrzymania wysokiej jakości wody w 

Waszych domach.  
 

NASZE WSKAZÓWKI 

 



Co należy robić, żeby  zabezpieczyć dobrą 
jakość wody w domu? 
1. regularnie czyścić krany i akcesoria - brudne 
zakończenia 
kranów (sitka i perlatory), nieczyszczone filtry 
mogą być siedliskiem bakterii, 
2. regularne oczyszczać zbiornik bojlera 

 
Są jeszcze inne przyczyny zanieczyszczenia wody w 
domu: 
1. przepływ zwrotny wody - tzw. cofnięcie wody, które 
może doprowadzić do sytuacji, w której woda z 
detergentami dostaje się do instalacji, co może 
zanieczyścić Waszą instalację wewnętrzną  oraz miejską 
sieć wodociągową.  

Nasza rada: zamontuj zawór 
antyskażeniowy. 
 

2. procesy gnilne wody w nieużywanych rurach i 
armaturze 

Nasza rada:  odłącz od instalacji 
wodociągowej nieużywane przewody  
lub urządzenia, np.  umywalki, bojlery 



 
Nowa instalacja i remont starej: 

Najlepiej jeżeli nową instalację lub renowację 
wykonana firma, która profesjonalnie świadczy 
tego typu usługi. 
Jeżeli dokonujecie takich prac sami 
pamiętajcie, aby: 
1. rur wodnych nie umieszczać w pobliżu 
ogrzewania, 
2. nie zestawiajcie różnych rodzajów metali, bo 
może to spowodować ryzyko korozji. 

Jeżeli dbasz o instalację wewnętrzną 
możesz bez obaw pić wodę z kranu, którą 
dostarczamy do Twojego domu. Zanim 
jednak napijesz się kranówki rano lub po 
powrocie do domu z wakacji odkręć kran i 
odpuszczaj przez chwilę wodę, by mieć 



pewność, że woda, którą nalejesz do 
szklanki będzie świeża. 
 
 

 
 

WODĄ BIEŻĄCĄ CIESZ SIĘ NA 
BIEŻĄCO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jaja pasożytów. Oczyszczanie ich nie jest kłopotlie.  
powstają w procesach wodnych. Wielka różnorodność zanieczyszczeń w tych 
ściekach sprawia, że nie ma standardowych metod ich oczyszczania. Ogólne zasady 
gospodarki ściekowej w zakładzie obejmują: odzyskiwanie cennych substancji, osobne 



pozbywanie się odpadów bardzo szkodliwych, uśrednianie składu ścieków, 
oczyszczanie metodami biologicznymi. 
Ścieki miejskie to te zanieczyszczone wody, które płyną siecią kanalizacyjną. W 
kanalizacji ogólnospławnej będzie to mieszanina ścieków bytowo-gospodarczych, 
przemysłowych i wód opadowych.  
Ścieki opadowe powstają z wód deszczowych i śniegu, cechują się znaczną 
zmiennością składu i ilości. 
 


