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Środki europejskie były w ostatnich latach dla wielu miast i miasteczek
w Polsce bardzo istotnym wsparciem finansowym przy realizacji inwestycji 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Bełchatów również wykorzystał swoją szansę. Właśnie dobiega końca projekt 
„Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Miasta Bełchatowa”, realizowana w latach 2010 – 2015. Podpisanie umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miało 
miejsce 18 marca 2010 roku, co po kolejnych aneksach zaowocowało 
realizacją 13 kontraktów z zakresu gospodarki wodnej, ściekowej 
oraz deszczowej, na łączną kwotę ponad 134 milionów zł.

Tak szeroki zakres zadań oraz ich wartość, bez wsparcia środkami unijnymi 
nie byłby możliwy. Dziś Bełchatów wzbogacił się o 9,5 km sieci wodociągowej, 
41,3 km sieci kanalizacyjnej, 31,3 km sieci deszczowej. Dzięki naszemu 
projektowi możliwość przyłączenia swojej nieruchomości do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej uzyskało tysiące mieszkańców aglomeracji.

Zmodernizowano Ujęcie Wody, oraz Oczyszczalnię Ścieków, co pozwala 
w przyszłości podejmować kolejne decyzje inwestycyjne 
w jeszcze pełniejszym stopniu rozwijające technologię oraz poprawiające 
jakość i komfort życia mieszkańców Bełchatowa.

To są bez wątpienia pozytywne efekty tego wieloletniego projektu, 
realizowanego przez szeroką rzeszę pracowników Spółki oraz liczne grono 
Wykonawców z całej Polski, którym za zaangażowanie w imieniu  własnym i 
pozostałych członków Zarządu Spółki „WOD.-KAN.”, piastującym te funkcje 
w latach 2010 – 2015  dziękuję. 

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Piotr Kopek
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Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 
wielu bełchatowian może cieszyć się  
z nowego wodociągu i kanalizacji. 
To są inwestycje, których “nie 
widać”, ale  mają one kapitalne 
znaczenie dla życia mieszkańców 
miasta.

Projekt „Budowa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Miasta Bełchatowa”, współfinansowany był 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007
- 2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 134 155 406, 11 PLN, z czego 
dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 
to kwota  58 351 023, 18 PLN.  
W 2013 roku w rankingu “Rzeczpospolitej” 
projekt ten znalazł się w czołówce największych 
inwestycji w Polsce.

Umowa na dofinansowanie Projektu 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana 
została 18 marca 2010 roku. Pierwotny zakres 
obejmował realizację dziewięciu kontraktów 
w okresie do 31 grudnia 2012 roku. Aneks nr 1 
do Umowy o dofinansowanie z 25 lipca 2011 roku 
wydłużył okres realizacji Projektu do 30 czerwca 
2013r. Kolejny aneks z 14 marca 2014r. rozszerzył 
zakres rzeczowy Projektu o dodatkowe cztery 
kontrakty oraz wydłużył terminu realizacji do 
30.06.2015 roku. Ostatni z aneksów wydłuża 
termin realizacji Projektu do 31 października 
2015r., zaś końcową datę kwalifikowania 
wydatków do 30 listopada 2015r.
Głównym celem Projektu był wzrost 
skanalizowania Aglomeracji Bełchatów poprzez 

cccccccccc

O Projekcie

Z myślą o mieszkańcach

podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 6 181 
osób/RLM oraz 1 233 osób/RLM do sieci 
wodociągowej.                                                            
Najważniejszym efektem ekologicznym budowy 
kompleksowego, szczelnego systemu kanalizacyjnego 
jest likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), 
likwidacja niekontrolowanych wylotów ścieków do 
istniejących cieków terenowych i rzeki Rakówki, rowów 
lub bezpośrednio do gruntu, przetransportowanie 
ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego
i dalej do oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. 
Inwestycja pozwoliła wyeliminować rurociągi 
azbestowo-cementowe. Znacznie poprawiło 
to jakość wody rzeki Rakówki, która zyskała szansę 
powrotu do naturalnego funkcjonowania. 

ffffffffffffffffffff
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KONTRAKT 1

Przebudowa „Ujęcia Wody” Myszaki
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa 
sieci wodociągowej  w ul. Lipowej - etap III

KONTRAKT 2

Prace polegały m.in. na modernizacji oddanych 
do użytku w 1976r. urządzeń służących do poboru 
i uzdatniania wody. Zastosowane technologie 
są jednymi z najnowocześniejszych w regionie. 
Najważniejszym zadaniem była budowa 
Centralnego Systemu Sterowania i Wizualizacji, 
obejmującego wszystkie urządzenia i obiekty 
związane z siecią wodociągową. Wymieniono 
wszystkie pompy znajdujące się na Stacji 
Uzdatniania Wody, poddano renowacji rurociąg 
wody surowej doprowadzający wodę do Stacji 
Uzdatniania. Zmodernizowana została Stacja 
Uzdatniania Wody i hydrofornie osiedlowe, 
znajdujące się na terenie miasta. W hali 
odżelaziaczy, gdzie odbywa się uzdatnianie wody 
wydobywanej z 8 studni głębinowych, wymieniono 
rurociągi stalowe na wykonane z tworzywa 
sztucznego. Przeprowadzone modernizacje 
pozwalają sprawnie ustalić miejsce awarii.
Prace zrealizowało Konsorcjum Firm: 
„Binż” z Bełchatowa (lider Konsorcjum) oraz 
„Atrem” z siedzibą w Złotnikach (Partner).

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 9 975 509,12 zł (netto)

 

   WYKONANY ZAKRES:

Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz 
przebudowę sieci wodociągowej w ul. Lipowej 
– etap III zakończono w marcu 2010 roku. Prace 
w ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były 
w pasie drogowym.
Wykonawcą robót była firma ZETPRI-EKO 
Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1 587 488,80 zł (netto)

 

   WYKONANY ZAKRES:

   - Budowa kanalizacji sanitarnej: sieć - 723,5 mb; 
     wyprowadzenia – 170 mb.
   - Budowa kanalizacji deszczowej: sieć - 622mb; 
     wyprowadzenia - 279,5 mb; wpust uliczny – 12 kpl.
   - Budowa wodociągu: sieć - 582,5 mb; 
     wyprowadzenia – 330mb; hydrant nadziemny – 5 kpl. 

1. Budowa  centralnego  systemu  sterowania  i wizualizacji  na 
   obiektach: a) stacji uzdatniania wody; b) studniach głębinowych;
   c) przepompowniach ścieków; d) hydroforniach osiedlowych; 
   e) oczyszczalni ścieków; f) siedzibie „WOD.–KAN.”
2. Wymiana rurociągu tłocznego
3. Modernizacja studni głębinowych
4. Modernizacja komory zasuw
5. Modernizacja pompowni II stopnia
6. Modernizacja hali odżelaziaczy
7. Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku głównego Ujęcia Wody
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KONTRAKT 3

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w osiedlu Ludwików - etap I
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Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą 
w Koluszkach (Lider Konsorcjum) oraz „Hemex-
Budownictwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Partner 
Konsorcjum).
Prace były prowadzone w następujących ulicach: 
Al. Jana Pawła II,  Brzechwy, Ludwikowska, 
Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Wesoła, 
Spacerowa,  Staffa, Pod Górami, Zalesie, Zawilcowa, 
Kletnia, Kaczeńcowa, Konwaliowa, Zamoście, 
Graniczna, Wycieczkowa. Inwestycja została 
zakończona i odebrana w sierpniu 2012 r.

   WYKONANY ZAKRES:
   

KONTRAKT 4

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci 
wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej

Prace budowlane ruszyły we wrześniu 2008 
roku a zostały zakończone i odebrane w dniu 
30 czerwca 2010 roku. Wykonawcą robót była 
firma PPHU „Sanel”  z Bełchatowa.
Roboty prowadzone były w trzech etapach. 
Pierwszy obejmował ul. Pabianicką na odcinku
od rzeki Rakówki do ul. Cegielnianej wraz 
ze skrzyżowaniem Cegielnianej i Pabianickiej. 
Z kolei drugi etap to prace w ul. Pabianickiej 
na odcinku od ul. Cegielnianej do granic miasta 
Bełchatowa. Trzeci obejmował ul. Cegielnianą 
na odcinku od ul. Pabianickiej do rzeki Rakówki.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 5 818 906,89 zł (netto)

 

   WYKONANY ZAKRES:

- Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 11 308,52 mb 
  (w tym wyprowadzenia i wpusty deszczowe);
- Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 10 982,50 mb 
  (w tym wyprowadzenia);
- Wodociąg o łącznej długości 5 217,34 mb
  (w tym wyprowadzenia)

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 13 494 203,33 zł (netto)

 

- Kanalizacja sanitarna: sieć –2824,22 mb; 
  wyprowadzenia –1015,71 mb (143 szt.)
- Kanalizacja deszczowa: sieć - 2306,08 mb; 
  wyprowadzenia/wpusty –1234,88 mb (133 szt.)
- Wodociąg: sieć –774,60 mb; 
  wyprowadzenia –164,87 mb (32 szt.)



Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” 
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja

Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody
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KONTRAKT 6 

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej z wyprowadzeniami w ulicach: 
Czyżewskiego, Zimowej, Jesiennej, Kasztanowej, 
Letniej, Jutrzenki, Porannej, Głuchowskiego, 
Lazurowej, Podleśnej, Dalekiej, Wspólnej, Iglastej, 
Wiosennej, Przedwiośnie oraz ulicach 
projektowanych w osiedlu Politanice.
Wykonawcą robót było Konsorcjum Firm: 
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne 
„INKOM” z Bełchatowa (lider Konsorcjum) oraz 
Firma Bud-Inż z Łodzi. Prace zostały zakończone 
i odebrane w dniu 28.09.2012r.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 4 171 800 174,20 zł (netto)

 

   WYKONANY ZAKRES:

Inwestyc ja  ta  znaczn ie  wzbogac i ła  
infrastrukturę nowych obszarów Miasta 
Bełchatowa, a zwłaszcza w rejonie Ujęcia Wody 
Myszaki oraz w ul. Bocznej i ul. Witosa.
Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 
31 maja 2012 roku.
Wykonawcą robót było Konsorcjum Firm: EDAN 
z Bełchatowa, która była liderem konsorcjum 
oraz PROBUD z Radomska (partner 
konsorcjum).

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 13 685 779 650,10 (netto)

 

    WYKONANY ZAKRES:

- Kanalizacja sanitarna: sieć – 11053,15 mb; 
  w tym wyprowadzenia – 1704,83 mb (375 szt.)
- Kanalizacja deszczowa:sieć – 10026,42 mb;
  w tym wyprowadzenia – 1706,91 mb (346 szt.)

- Wodociąg o łącznej długości 2398,37 mb
  (w tym wyprowadzenia);
- Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 2790,65 mb
  (w tym wyprowadzenia i wpusty deszczowe);
- Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 3637,65 mb
  (w tym wyprowadzenia) wraz z pompownią ścieków.
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KONTRAKT 7

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Binków
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W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano 
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w nowej części osiedla Binków. Prace budowlane 
rozpoczęto w maju 2009r. a zakończono 
i odebrano 30 września 2010r. W trakcie 
14 miesięcy wykonano sieć w ulicach: Topazowej, 
Agatowej, Granitowej, Krzemowej, Perłowej, 
Solnej, Jurajskiej, Złotej, Rubinowej, Św. Kingi.
Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: EDAN 
z Bełchatowa (Lider Konsorcjum) oraz PROBUD 
z Radomska.
Sieć wodociągowa została wybudowana przez 
Spółkę w oparciu o własny budżet.

   WYKONANY ZAKRES:
   

KONTRAKT 8

Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, 
hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę 

i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta 

- Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 4495,13 mb 
  (w tym wyprowadzenia);
- Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 4255,79 mb 
  (w tym wyprowadzenia).

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 3 281 775,02 zł (netto)

 

Znaczna część prac remontowych przewodów 
kanalizacyjnych wykonywana była metodą 
bezwykopową, polegającą na umieszczeniu 
wewnątrz istniejących (zniszczonych) przewodów, 
poprzez włazy na studniach wykładziny, która 
po utwardzeniu uzyskała cechy  konstrukcyjne 
nowych rurociągów. Z kolei sieć wodociągową 
przebudowano metodą wykopową.  
Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: REBUD 
S.J. z Bełchatowa (lider Konsorcjum) oraz P.P.H.U 
AKWA z Zabrza (partner Konsorcjum).

  WYKONANY ZAKRES:
- Kanalizacja sanitarna: sieć – 12640,39 mb;
  wyprowadzenia – 286,37 mb /34 szt./
- Kanalizacja deszczowa: sieć – 170,24 mb;
  wyprowadzenia – 7,92 mb /3 szt./
- Wodociąg: sieć – 5057,96 mb;
  wyprowadzenia – 1212,12 mb /131 szt./ 

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 15 654 444,53 (netto)



Modernizacja węzła przyjmowania ścieków
 i części mechanicznej oczyszczalni ścieków

KONTRAKT 9

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków
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KONTRAKT 10 

Realizację tego przedsięwzięcia zakończono 
przejęciem do eksplatacji w dniu 24 września 2014r. 
W ramach Kontraktu 09 wybudowano m.in. 4 hale 
suszarnicze, w których 100 proc. wytwarzanych przez 
oczyszczalnię osadów ściekowych będzie suszone do 
65 proc. suchej masy. Proces suszenia osadu jest 
wspomagany przez podgrzewaną posadzkę 
(wykorzystywaną w czasie niekorzystnych 
warunków pogodowych), a ciepło niezbędne do 
jej ogrzania wytwarzane jest za pomocą pompy 
ciepła odzyskującej energię ze ścieków 
oczyszczonych. Ponadto wybudowano stację 
odwodnienia osadów, magazyn osadu wysuszonego, 
zbiornik osadu przefermentowanego, zaadaptowano 
istniejącą komorę zasuw na pompownię osadu 
przefermentowanego, wykonano węzeł cieplny w 
pompowni osadu recyrkulowanego, zasilanie 
energetyczne, system automatyki z wizualizacją.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 10 085 283,70 (netto)

 

Wykonawcą robót jest firma AWBUD S.A. 
z Ogrodzieńca. Prace budowlane są w trakcie 
realizacji. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
- przebudowę instalacji i wymianę urządzeń 
    w komorze krat wraz z hermetyzacją obiektu i
    biofiltracją powietrza
- przebudowę instalacji i wymianę urządzeń 
  w węźle osadnika wstępnego oraz wykona-
  nie kompletnego nowego obiektu pompowni   
   osadu wstępnego i części pływających;
- budowę nowego piaskownika z płukaniem  
 odseparowanego piasku, hermetyzacją 
    i dezodoryzacją odciąganego powietrza;
-  budowę zbiornika defosfatacji;
- budowę stacji zlewnej osadów ściekowych 
    dowożonych z oczyszczalni przydomowych;
- budowę stacji zlewnej ścieków przemy-
    słowych ze zbiornikiem uśredniającym;
- renowację kanału kanalizacji sanitarnej 
    o długości około 110m.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 26 640 536,59 zł (netto)
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Wykonawcami przedsięwzięcia były firmy: Rebud 
Sp. Jawna z Bełchatowa (Lider Konsorcjum) 
oraz Energomontaż–Północ Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rogowcu i Elbox Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rogowcu - (Partnerzy Konsorcjum).

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Bełchatowa
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KONTRAKT 11

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej
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W ramach kontraktu wykonano sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Chmielowskiego, Glinianej, 
Zdzieszulickiej oraz ulicy projektowanej 
w kierunku ul. Chełmońskiego.
Ponadto wykonano system monitoringu sieci 
kanalizacji sanitarnej (w tym montaż dziesięciu 
przepływomierzy ścieków, montaż systemu 
wizualizacji, dostarczenie przenośnego 
urządzenia próbkującego).
Wykonawcą robót była firma SANEL Spółka 
Jawna z Bełchatowa. Prace zostały odebrane
w lutym 2015r.

   WYKONANY ZAKRES:
   

KONTRAKT 12

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Projektowanej 
  w kierunku ul. Chełmońskiego (218,77 mb) 
  ul. Chmielowskiego (97,12 mb), ul. Glinianej (167,92mb)
  ul. Zdzieszulickiej (515,18 mb), 
- Wykonanie systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1 430 089,50 zł (netto)

 

Inwestycję zrealizowała Firma „RAMB” 
Sp. z o.o. z Bełchatowa. Prace zostały odebrane 
w kwietniu 2015r.
Wykonawca zaprojektował i wykonał: 
rozdzielnię średniego napięcia  składającą się 
z dziewięciu rozdzielnic 15kV, wymianę 
istniejącej instalacji oświetlenia rozdzielni 
z zastosowaniem lamp awaryjnych, instalację 
gniazd 230V dla potrzeb serwisowych 
i  remontowych, wymianę izolatorów 
przepustowych na zasilaniu podstawowym 
i rezerwowym. 
Ponadto wyposażono rozdzielnię w stojaki 
i szafki na sprzęt BHP, przeprowadzono 
renowację posadzki, ścian i sufitów 
pomieszczenia rozdzielni oraz stalowej klapy 
szybu dźwigowego. Wymieniono drzwi na 
stalowe, ognioodporne.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 837 103,75 (netto)
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KONTRAKT 13

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie - etap III
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Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. 
z Warszawy. Prace zostały odebrane 
w styczniu 2015r.
W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano 
kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach: 
Różanej, Bronisława Czecha, Kazimierza 
Deyny, Kazimierza Górskiego, Joachima 
Halupczoka, Huberta Wagnera, Bronisława 
Malinowskiego, Henryka Łasaka, Janusza 
Kusocińskiego, Heleny Marusarzówny, braci 
Śniadeckich. Ponadto wykonano wpusty 
deszczowe w ul. Granicznej.

   WARTOŚĆ KONTRAKTU: 3 186 297,23 (netto)
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   WYKONANY ZAKRES:

- Budowa kanalizacji sanitarnej:
    Sieć – 2 854,83 mb;
    Wyprowadzenia – 1 133,21 mb.
- Budowa kanalizacji deszczowej:
    Sieć – 3 044,39 mb;
    Wyprowadzenia – 1084,54 mb;
    Wyprowadzenia pod wpusty – 611,65 mb.

WSKAŹNIKI PROJEKTU 

 
 

 

 

  

41,3 km

12,9 km

9,5 km

6,3 km

31,3 km

6181 

1233 

 - długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

- długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

- długość wybudowanej sieci wodociągowej

- długość zmodernizowanej sieci wodociągowej

- długość wybudowanej kanalizacji deszczowej

- liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci 
         kanalizacji sanitarnej

- liczba osób korzystających z podłączenia do
         wybudowanej sieci wodociągowej



www.wodkan-belchatow.pl
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Jednym z zadań Projektu były również 
działania informacyjno – promocyjne. Ich 
celem  było zwiększenie świadomości 
bełchatowian na temat uzyskanego 
dofinansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, a ponadto dostarczenie 
informacji na temat celów i korzyści 
wynikających z jego realizacji.  
Z wykorzystaniem lokalnych mediów 
(prasa, radio, telewizja, a także strona 
internetowa Spółki) promowane były 
istotne wydarzenia związane z realizacją 
Projektu. Oprócz obowiązkowych                       
i rekomendowanych działań (m.in. 
umieszczenie tablic informacyjnych, pamiątkowych etc.) prowadzono także szereg akcji, w tym 
m.in. edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bełchatowa.

DZIEŃ WODY 2015

DZIEŃ ZIEMI I WODY 2014

DZIEŃ ZIEMI I WODY 2013DZIEŃ ZIEMI I WODY 2013

DZIEŃ ZIEMI I WODY 2013DNI BEŁCHATOWA 2013

DZIEŃ ZIEMI I WODY 2013LICEALIŚCI NA UJĘCIU WODY 

Działania promocyjne w ramach Projektu

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Bełchatowa



www.wodkan-belchatow.pl
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Na Ujęciu Wody „Myszaki”, które 
zaopatruje w wodę mieszkańców Miasta 
Bełchatowa od połowy marca 2014r. 
w roli strażników czystości wody znajdują 
się małże.  Są one wskaźnikiem 
ewentualnych zanieczyszczeń, które 
mogą pojawić się w wodzie.

Woda przeznaczona do spożycia powinna, 
pod względem chemicznym i biologicznym, 
odpowiadać obowiązującym w danym kraju 
standardom i przepisom. Poza analizami 
chemicznymi,  coraz większą uwagę 
przywiązuje się do badań biologicznych 
posługując się przy tym organizmami żywymi. 
Nowy system kontroli jakości wody na Ujęciu 
Wody ZWiK „WOD.-KAN.” nazywa się 
"SYMBIO" i bazuje na naturalnej reakcji małży 
na zanieczyszczenie wody. W sytuacji gdy 
w wodzie znajdują się szkodliwe substancje 
małże reagują  zamknięciem muszli.
W zbiorniku umieszczonych jest osiem małż. 
Każda z nich ma na muszli sondę pomiarową, 
która rejestruje stopień otwarcia muszli. 
System działa już w kilkunastu miastach 
w Polsce m.in. w Żywcu, Poznaniu czy 
Gdańsku a także na terytorium USA i Rosji.

Dlaczego akurat małże?

Małże to organizmy, którym szkodzi dużo więcej 
substancji niż człowiekowi. Żyją tylko 
w czystych wodach i prawie w ogóle się nie 
poruszają. Ułatwia to obserwację, a ich reakcje 
są jednoznaczne. Reagują na zmianę parametrów 
wody, ale też na zanieczyszczenia narastające 
powoli. Organizmy te odżywiają się poprzez 
filtrację wody. W ciągu godziny jeden osobnik 
może przefiltrować i jednocześnie przeanalizować 
1,5 litra wody.
Reakcja tych mięczaków nie dostarcza informacji 
o tym, co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie.  
W razie zanieczyszczenia wody, sondy pomiarowe 
połączone z systemem kontroli jakości wody 
„SYMBIO” wygenerują alarm, który pozwoli 
pracownikom Ujęcia Wody "Myszaki" na 
natychmiastową reakcję. 

Małże na straży czystej wody

BIOMONITORING
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