17

Inwazyjna choroba wywo�ana przez
Haemophilus influenzae - ogó�em
w tym zapalenie opon i/lub mózgu

18

Inwazyjna choroba wywo�ana przez
Streptococcus pneumoniae - ogó�em
w tym zapalenie opon i/lub mózgu

19

1
1

0,03
0,03

2
1

0,06
0,03

2
-

0,06
-

25
14

0,73
0,41

36
20

1,05
0,59

42
16

1,23
0,47

Inwazyjna choroba meningokokowa ogó�em

26

0,76

17

0,50

24

0,70

20

Inwazyjna choroba meningokokowa zapalenie opon mózgowych
i/lub mózgu

22

0,65

9

0,26

19

0,56

70
192

2,05
5,63

35
324

1,03
9,49

7
263

0,20
7,69
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Wirusowe zapalenie w�troby w tym:
wzw typu A
wzw typu B
wzw typu C (wg definicji. przypadku
z 2005r.)
wzw typu C (wg definicji. przypadku
z 2009r.)
wzw typu B+C
wzw inne i nie okre�lone

257

7,54

211

6,18

277

8,10

383
5
7

11,24
0,15
0,21

364
6
3

10,66
0,18
0,09

316
2
-

9,24
0,06
-

22

Zatrucia grzybami

2

0,06

5

0,15

1

0,03

23

W�o�nica

18

0,53

16

0,47

8

0,23

24

Borelioza (Choroba z Lyme)

349

10,24

256

7,50

182

5,32

25

Grypa i podejrzenia grypy - ogó�em
- w tym grypa u dzieci (0-14 lat)

81101

2379,53

83865

2456,37

204540

5981,71

27459

5001,19

42157

7667,34

99333

18063,93

26

Grypa - ogó�em
- w tym grypa u dzieci (0-14 lat)

280

8,22

65

1,90

184

5,38

106

19,31

11

2,00

63

11,46
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Grypa wywo�ana nowym wirusem
A/H1N1/ - ogó�em
- w tym grypa u dzieci (0-14 lat)

214

6,28

51

1,49

118

3,45

92

16,76

10

1,82

30

5,46

28

Pok�sania przez zwierz�ta podejrzane
o w�cieklizn� – profilaktyka w�cieklizny

513

15,05

502

14,70

506

14,80
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Podsumowanie
1. W roku 2011 nie odnotowano znacz�cych zmian w zakresie wyst�powania chorób zaka�nych,
a obecn� sytuacj� mo�na oceni� jako stabiln�. Zapadalno���na wi�kszo���chorób zaka�nych
kszta�towa�a si� na poziomie zbli�onym do roku poprzedniego.
2. W 2011 roku zapadalno�� na gryp� i zaka�enia grypopodobne zwi�kszy�a si� a� o 144%
w porównaniu z rokiem ubieg�ym. W ca�ym województwie zarejestrowano 204540
zachorowa� i podejrze� zachorowa� na gryp�, z czego wirusologicznie potwierdzono tylko
184 przypadki.
3. Pomimo

wzrostu

epidemiologiczn�

zachorowa�
w

na

zakresie

inwazyjn�

zaka�e�

chorob�

Neisseria

meningokokow�,

meningitidis

sytuacj�

mo�na

uzna�

za unormowan�. W 2011 roku odnotowano wzrost zapadalno�ci na chorob� meningokokow�
w ca�ym kraju (o 20,8%). W celu zapobiegania epidemicznemu szerzeniu si� zachorowa�
wywo�anych przez Neisseria meningitidis prowadzono aktywny nadzór epidemiologiczny,
podejmowano dzia�ania profilaktyczne w otoczeniu chorych, a tak�e prowadzono wnikliw�
analiz� danych zg�oszonych zachorowa�.
4. Z uwagi na brak swoistych dzia�a� zapobiegania zaka�eniom HCV w drodze szczepie�
ochronnych, wiod�cym problemem epidemiologicznym w zakresie chorób zaka�nych by�o
wirusowe zapalenie w�troby typu C. Najwa�niejsz� metod� prewencji w tym zakresie by�o
wi�c podejmowanie dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy standardów wykonywania �wiadcze�
przebiegaj�cych z naruszeniem ci�g�o�ci tkanek, a tak�e zwi�kszenie dost�pno�ci
do

specjalistycznego

poradnictwa

i

diagnostyki

laboratoryjnej

zaka�e�

wirusami

hepatropowymi.
5. W dalszym ci�gu, pomimo tendencji spadkowej obserwowanej od dwóch lat, chorob�
wymagaj�c�

sta�ego

nadzoru

epidemicznego

by�o

wirusowe

zapalenie

w�troby

typu A. Sporadyczne wyst�powanie wzw A nie zmienia faktu, �e ka�de zachorowanie stwarza
ryzyko pojawienia si� lokalnego ogniska lub wi�kszej epidemii (epidemia wyrównawcza).
Ze wzgl�du na niski stan wyszczepialno�ci populacji, jak równie� cz�ste podró�e ludzi
do krajów o wysokim ryzyku zaka�enia HAV, istotna jest wi�c edukacja spo�ecze�stwa
w zakresie przestrzegania w�a�ciwej higieny i diety oraz profilaktyki szczepiennej.
6. W analizowanym roku zaobserwowano tendencj� spadkow� zg�oszonych do nadzoru
epidemiologicznego ognisk zatru�/zaka�e� pokarmowych. Liczba tych ognisk zmniejszy�a si�
ponad 31%. W wi�kszo�ci przypadków (82,1%) uda�o si� ustali� czynnik etiologiczny.

30

7. W stosunku do roku 2009 stopie� wykorzystania diagnostyki mikrobiologicznej
do monitorowania zaka�e� szpitalnych na obszarze woj. wielkopolskiego uleg� nieznacznemu
obni�eniu. W roku 2010 oba wska�niki obni�y�y si� z 22 na 19 bada�/�ó�ko/rok, oraz
z 0,5 na 0,4 bada� na pacjenta. Podobnie jak w latach poprzednich nadal wykonuje si� zbyt
ma�� liczb� bada� mikrobiologicznych w oddzia�ach zabiegowych, w których ryzyko
wyst�powania zaka�e� szpitalnych jest znacznie wy�sze.
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II. JAKO�� WODY PRZEZNACZONEJ DO SPO�YCIA

Jednostki organizacyjne Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuj� nadzór nad jako�ci�
wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, produkowanej przez przedsi�biorstwa
wodoci�gowe na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa�stwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
Na terenie woj. wielkopolskiego wodoci�gi produkuj�ce wod� przeznaczon� do spo�ycia
przez ludzi zasilane s� z uj�� podziemnych, czwarto - i trzeciorz�dowych. Nie ma uj�� wód
sklasyfikowanych jako wody powierzchniowe ujmowane do spo�ycia. Istniej� 4 uj�cia oparte
o wody infiltracyjne: dwa uj�cia dla wodoci�gu pozna�skiego w Mosinie i D�binie oraz
w Obornikach i Kaliszu.
Wody podziemne charakteryzuj� si� sta�ym sk�adem fizyko - chemicznym, który
kszta�tuj� procesy hydrogeologiczne, fizyczne i biologiczne. Najcz��ciej przekraczane s� normy
dotycz�ce dopuszczalnych ilo�ci manganu i �elaza. Parametry te nie maj� znaczenia
zdrowotnego i nie stanowi� zagro�enia dla zdrowia ludzi. Mog� powodowa� zmiany
organoleptyczne wody co w konsekwencji mo�e by� nie do zaakceptowania przez
konsumentów. Uzdatnianie takiej wody jest stosunkowo proste, przy u�yciu tradycyjnych
uk�adów napowietrzania i filtracji.
W roku 2011 w ewidencji stacji sanitarno - epidemiologicznych znajdowa�o si� 1169 uj��
zasilaj�cych wodoci�gi produkuj�ce wod� przeznaczon� do spo�ycia przez ludzi.� Wi�kszo��
wodoci�gów pracuje w oparciu o jedno uj�cie, które stanowi jedna lub kilka studni,
eksploatowanych najcz��ciej przemiennie. Wodoci�gi o du�ej produkcji wody (m. in. wodoci�g
pozna�ski, kaliski, ostrowski, leszczy�ski) oparte s� na kilku uj�ciach. Wodoci�g kaliski
zasilany jest z 9 uj��, na których zlokalizowanych jest ��cznie 50 studni, (w roku 2011
eksploatowanych by�o 40 studni). Wodoci�g ostrowski zasilany jest z 3 uj��, na których
zlokalizowanych jest ��cznie 19 studni (16 eksploatowanych w 2011 roku).
Studnie na uj�ciach wodoci�gowych s� w�a�ciwie oznakowane i zabezpieczone przed
dost�pem osób nieupowa�nionych. W roku 2011 ich stan sanitarno - techniczny nie budzi�
zastrze�e�. Urz�dzenia wodne s� regularnie konserwowane, studzienki utrzymane czysto, w�azy
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zamkni�te, kominki wentylacyjne zabezpieczone siatkami przeciw owadom i gryzoniom.
Stosowane s� równie� zabezpieczenia elektroniczne. Wyznaczone s� strefy ochrony
bezpo�redniej, ogrodzone i prawid�owo zagospodarowane. Prowadzony jest monitoring
objazdowy.
Rys. 1. Uj�cie wody w Siedlcu (powiat wolszty�ski)

W roku 2011 w ewidencji stacji sanitarno - epidemiologicznych znajdowa�y si� 1134
wodoci�gi. S�u�by sanitarne w ramach bie��cego nadzoru sanitarnego nad jako�ci� wody
przeznaczonej do spo�ycia skontrolowa�y 1132 wodoci�gi (co stanowi 99% wszystkich
zewidencjonowanych wodoci�gów) oraz 31 studni publicznych. Kontroli nie zosta�y poddane
dwa wodoci�gi. Jeden z nich w powiecie obornickim - o bardzo ma�ej produkcji wody
<10m³/dob� (cel komercyjny). Podmiot ten wykona� kontrol� jako�ci wody w ramach kontroli
wewn�trznej. Drugi to wodoci�g zak�adowy przej�ty w ci�gu roku przez wodoci�g pleszewski.
Oceniane by�y wodoci�gi publiczne produkuj�ce wod� przeznaczon� do spo�ycia przez ludzi
oraz wodoci�gi zak�adowe i ma�e wodoci�gi lokalne, produkuj�ce wod� do spo�ycia dla
mniejszej grupy ludno�ci je�eli woda dostarczana by�a jako cz��� dzia�alno�ci handlowej lub
publicznej, jak równie� do celów komercyjnych.
Na obszarze woj. wielkopolskiego sukcesywnie zmniejsza si� liczba ma�ych urz�dze�
wodnych o wydajno�ci <100 m3/dob�. Obiekty zaopatrywane przez likwidowane wodoci�gi,
pod��czane s� do wi�kszych obiektów wodnych. W przypadku zwi�kszenia produkcji wody
urz�dzenia ulegaj� przekwalifikowaniu.
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Zmiany w ewidencji w poszczególnych grupach urz�dze� wodoci�gowych w porównaniu
z rokiem ubieg�ym ilustruje poni�szy wykres:
Rys. 2. Zmiany w ewidencji wodoci�gów w roku 2010 i 2011

700

Liczba urz�dze� wed�ug
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>10000�100000

2010 2011
>100000

- wielko�� produkcji
3

w m /dob�

Liczba urz�dze� wed�ug ewidencji za rok 2010
Liczba urz�dze� wed�ug ewidencji za rok 2011

W 2011 roku 120 wodoci�gów spe�nia�o kryteria wymaga� do raportowania do Komisji
Europejskiej. Raportowaniem obj�te by�y wszystkie wodoci�gi produkuj�ce wod� przeznaczon�
do spo�ycia przez ludzi w ilo�ci powy�ej 1000 m3/dob� lub zaopatruj�ce powy�ej 5000 osób
oraz wodoci�gi obs�uguj�ce zak�ady produkuj�ce �ywno�� przeznaczon� na eksport (wymagania
komisarzy FVO - Food and Veterinary Office). Wszystkie wodoci�gi raportowane do Komisji
Europejskiej przebadano w pe�nym zakresie parametrów zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) implementuj�cym Dyrektyw� Rady 98/83/WE w sprawie jako�ci
wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE.L 1998 Nr 330, str. 32).
W 7 wodoci�gach raportowanych do Komisji Europejskiej woda dopuszczona zosta�a
warunkowo do spo�ycia ze wzgl�du na przekroczenia dopuszczalnych warto�ci parametrów
fizykochemicznych, g�ównie takich jak mangan, m�tno��, �elazo, barwa. Stwierdzone
przekroczenia nie stanowi� zagro�enia dla zdrowia odbiorców, powoduj� jedynie pogorszenie
w�a�ciwo�ci organoleptycznych wody.
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Tab. 1. Liczba wodoci�gów raportowanych do Komisji Europejskiej na terenie poszczególnych powiatów

Badania jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi w zakresie monitoringu
kontrolnego, przegl�dowego, a tak�e w ramach nadzoru sanitarnego (w sytuacji interwencji
konsumentów, po przeprowadzonych dzia�aniach naprawczych, usuni�tych awariach itp.)
wykonuj� akredytowane laboratoria Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej: Laboratorium Badania
Wody i Gleby WSSE w Poznaniu oraz Laboratoria Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Badania jako�ci wody w ramach
kontroli wewn�trznej wykonywane s� tak�e przez producentów wody w laboratoriach
zewn�trznych o zatwierdzonym systemie jako�ci bada� przez organy Pa�stwowej Inspekcji
Sanitarnej.
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W roku 2011 pobrano do bada� 6538 próbek wody, z czego 991 (15,2%) nie
odpowiada�o wymaganiom cytowanego rozporz�dzenia.
Na podstawie analizy próbek wody stwierdzono, i� 1009 wodoci�gów produkowa�o
wod� w�a�ciwej jako�ci (89%). W porównaniu z rokiem ubieg�ym liczba wodoci�gów
produkuj�cych dobr� wod� zwi�kszy�a si� o 3,4%.
Rys. 3. Jako�� wody wodoci�gowej w 2010 i 2011 roku

100%

89%

85.6%

14.4%

0%

2010

11%
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%wodoci�gów produkuj�cych wod� odpowiadaj�c� wymaganiom
%wodoci�gów produkuj�cych wod� nieodpowiadaj�c� wymaganiom

Z wody wodoci�gowej spe�niaj�cej wymagania rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. oraz Dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jako�ci wody przeznaczonej
do spo�ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE.L 1998 Nr 330, str. 32) korzysta�o 3232,7 tys.
mieszka�ców woj. wielkopolskiego, natomiast 145,5 tys. ludno�ci zaopatrywanej by�o w wod�
nieodpowiadaj�c� wymaganiom, która nie stanowi�a jednak bezpo�redniego zagro�enia dla
zdrowia ludzi.
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Tab. 2. Zaopatrzenie ludno�ci w wod� odpowiadaj�c� i nieodpowiadaj�c� wymaganiom rozporz�dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.)

Jako�� wody najcz��ciej nie odpowiada�a wymaganiom okre�lonym w rozporz�dzeniu
Ministra Zdrowia ze wzgl�du na przekroczenia dopuszczalnych warto�ci parametrów
fizykochemicznych, g�ównie takich jak: �elazo, mangan, m�tno��, barwa i amoniak, które mog�
powodowa� zmiany organoleptyczne wody, natomiast nie maj� istotnego znaczenia w ocenie
skutków zdrowotnych.
W wodoci�gach zbiorowego zaopatrzenia wyst�powa�y równie� przekroczenia takich
parametrów jak np.: azotany, nikiel, bor. W roku 2011 organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej
udzieli�y producentom wody trzy zgody na odst�pstwo od najwy�szych dopuszczalnych st��e�
dla azotanów, niklu i boru (powiat ko�cia�ski, �remski, turecki), okre�laj�c termin dzia�a�
naprawczych.
Pod wzgl�dem bakteriologicznym jako�� wody produkowanej przez przedsi�biorstwa
wodoci�gowe w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim i gnie�nie�skim uleg�a pogorszeniu
w 2 wodoci�gach. W wodoci�gach tych stwierdzano okresow� obecno�� w wodzie zarówno
bakterii wska�nikowych niechorobotwórczych grupy coli, jak równie� pojedynczych bakterii
Escherichia coli. Typowe bakterie wodne i glebowe s� zazwyczaj nieszkodliwe dla zdrowia
cz�owieka, natomiast bakterie chorobotwórcze maj� znaczenie epidemiologiczne.
II.1. Wodoci�gi o produkcji >100 000 m3/dob�
W grupie wodoci�gów o najwi�kszej wydajno�ci znajduje si� jeden wodoci�g
zaopatruj�cy Pozna� i okolice. Woda produkowana przez wodoci�g pozna�ski jest w�a�ciwej
jako�ci, zgodna z wymaganiami okre�lonymi w rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
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29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
Wodoci�g pozna�ski zaopatruje 670000 mieszka�ców z obszaru miasta Poznania
i okolicznych gmin: Brodnicy, Czerwonaka, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubonia, Mosiny,
Murowanej Go�liny, Puszczykowa, Rokietnicy, Suchego Lasu, Swarz�dza, Tarnowa
Podgórnego.
Pozna�ski system wodoci�gowy oparty jest na 3 uj�ciach:
- Uj�cie Mosina - Krajkowo [wydajno�� 60844 m3/d] zlokalizowane w zlewni rzeki Warty,
które oparte jest g�ównie o wody podziemne, ujmowane z 85 studni o g��boko�ci
od 38 do 49 m. Wody ujmowane s� z 11 studni infiltracyjnych zasilanych w wod� z 4 stawów
infiltracyjnych oraz z jednej studni promienistej infiltruj�cej wod� spod dna rzeki Warty poprzez
systemy drenów.
Woda z uj�cia t�oczona jest do Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie, gdzie podlega
jednostopniowemu procesowi oczyszczania. Proces uzdatniania polega na napowietrzaniu wody,
która nast�pnie jest zatrzymywana w komorze reakcji w celu utlenienia zwi�zków �elaza
i manganu. Zwi�zki te w dalszej kolejno�ci s� usuwane poprzez filtracj� na antracytowo piaskowych filtrach pospiesznych. Oczyszczona woda jest dezynfekowana mieszanin� chloru
(40%) i dwutlenku chloru (60%) i kierowana do sieci pozna�skiego systemu wodoci�gowego
dwiema magistralami - wschodni� (bezpo�rednio ze stacji) i zachodni� (przez zbiorniki
w Po�egowie o ��cznej pojemno�ci 50000m3).
Obecnie

prowadzona

jest

modernizacja

Stacji

Uzdatniana

Wody

w

Mosinie.

Zako�czenie modernizacji przewidziano na rok 2015.
- Uj�cie D�bi�skie [wydajno�� 50778 m3/d] lewarowe, oparte jest po�rednio o wod�
powierzchniow� z rzeki Warty infiltrowan� przez stawy infiltracyjne, która zasila 305 studni.
Woda ze studni lewarowo sp�ywa do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie poddawana jest procesom
uzdatniania

(od�elazianiu,

odmanganianiu

i

filtracji

na

filtrach

pospiesznych).

Oczyszczona woda jest dezynfekowana chlorem gazowym. Uzdatniona woda trafia
do 2 zbiorników terenowych wody czystej.
-

Uj�cie

Gruszczyn

[wydajno��

13300

m3/d]

oparte

jest

o

wody

podziemne

IV - rz�dowe. Woda ujmowana jest z 9 studni g��binowych zlokalizowanych na terenie wsi
Gruszczyn i 8 studni na terenie wsi Promienko. Woda surowa poddawana jest napowietrzaniu
i filtracji pospiesznej przez z�o�e antracytowo - piaskowe, a ponadto filtracji na filtrach
w�glowych. Dezynfekcja wody prowadzona jest przy u�yciu chloru gazowego i dwutlenku
chloru. Woda magazynowana jest w zbiorniku podziemnym wody czystej.
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Rys. 4. Stacja Uzdatnia Wody Gruszczyn – Budynek Filtrów W�glowych

W roku 2011 wykonano badania wody produkowanej przez wodoci�g pozna�ski
podawanej do sieci oraz wody z sieci wodoci�gowej w ramach monitoringu kontrolnego
(393 próbek) i przegl�dowego (13 próbek).
Jako�� wody by�a kwestionowana w 12 próbach ze wzgl�du na przekroczenia
fizykochemiczne (�elazo, barwa, m�tno��, mangan) co stanowi 3% wszystkich pobranych prób.
Wyst�puj�ce przekroczenia by�y krótkotrwa�e i nie stanowi�y zagro�enia dla zdrowia ludzkiego,
badania rekontrolne nie wykazywa�y odchyle� od obowi�zuj�cych norm.
Na podstawie bada� wykonanych w ci�gu ca�ego roku uznano, i� woda produkowana
przez wodoci�g pozna�ski jest w�a�ciwej jako�ci.
II.2.Wodoci�gi o produkcji 10 000 - 100 000 m3/dob�
W grupie wodoci�gów o produkcji 10 000 - 100 000 m3/dob� pod nadzorem s�u�b
sanitarnych znajdowa�y si� 4 wodoci�gi publiczne zaopatruj�ce miasta: Kalisz, Konin,
Ostrów Wlkp. i Pi��.
Wodoci�gi te stosuj� tradycyjne metody uzdatniania (napowietrzanie, przetrzymanie
w komorach reakcji), których ko�cowym etapem jest dezynfekcja chlorem gazowym (Konin Kurów, Ostrów Wlkp.) lub podchlorynem sodu (Pi�a, Kalisz). Uzdatniona woda gromadzona
jest w zbiornikach wody czystej.
W roku 2011 skontrolowano wszystkie wodoci�gi. Stan sanitarno - techniczny obiektów
nie budzi� zastrze�e�. Wodoci�gi s� profesjonalnie zarz�dzane i zabezpieczone. Wyznaczone
s�

strefy

ochrony

sanitarnej,

studnie

s�

odpowiednio

chronione,

wyposa�one

w czujniki elektroniczne zawiadamiaj�ce o otwarciu w�azu.
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Rys. 5. Wodoci�g Ostrów Wlkp. - Stacja Uzdatniania Wody, hala filtrów

W ramach sprawowanego nadzoru wykonano badania jako�ci wody produkowanej przez
te wodoci�gi zarówno podawanej do sieci jak i wody z sieci wodoci�gowej, w ramach
monitoringu kontrolnego (166 próbek) i przegl�dowego (17 próbek).
Na podstawie wykonanych bada� oceniono, i� woda produkowana przez wodoci�gi
Kalisz, Konin - Kurków, Ostrów Wlkp. oraz Pi�a jest w�a�ciwej jako�ci.
II.3. Wodoci�gi o produkcji wody 1000 – 10 000 m3/dob�
W tej grupie wodoci�gów znajdowa�o si� 71 obiektów (69 wodoci�gów zbiorowego
zaopatrzenia w wod� oraz 2 wodoci�gi produkuj�ce wod� na potrzeby zak�adów pracy,
co stanowi 6,3 % wszystkich wodoci�gów). W wi�kszo�ci s� to obiekty zlokalizowane
na obszarach miejskich.
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