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Łączna długość 
eksploatowanych przewodów 

wodociągowych wynosi  
ok. 470km 

 m. Słupsk – 300 km 
gm. Kobylnica – 170 km 

Schemat sieci wodociągowej – Miasto Słupsk i Gmina Kobylnica 



Schemat sieci kanalizacji sanitarnej – Miasto Słupsk, 
Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk 

Łączna długość eksploatowanych 
przewodów kanalizacyjnych: 

ok. 650km 
 m. Słupsk – 210 km 
gm. Kobylnica – 200 km 
gm. Słupsk – 240 km 



Zinwentaryzowane hydranty w systemie GIS  
Miasto Słupsk-  ok. 1100szt.      Gmina Kobylnica (razem)- ok. 400 szt.  

 



Wydawanie warunków technicznych na dostawę wody na 
cele p. poż. 



ROZPORZĄDZENIE MSWiA  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych  
(Dz.U.2009.124.1030) 

ROZDZIAŁ 4 – Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych 
Definicję „sieci wodociągowej przeciwpożarowej” zawiera przepis § 9 ust. 1 w/w 
rozporządzenia.  
 
„ § 9. 1. Sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, 
zwana dalej „siecią wodociągową przeciwpożarową”, powinna być zasilana z 
pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, 
zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, 
nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny. 
Ponadto w  § 9 określono parametry techniczne sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej, m.in.: 
 wydajność - min 5l/s  
 ciśnienie - 0,1MPa przez co najmniej 2 godziny 
 średnica nominalna-  100mm dla sieci pierścieniowej, 125mm dla sieci 

rozdzielczej, 80mm przy rozbudowie lub modernizacji sieci o wydajności do 
5l/s w miejscowościach do 2000 mieszkańców. 

 



 
ROZDZIAŁ 4 
 
§ 9. 2. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać 
wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie 
zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co 
najmniej 2 godziny. 
 
§ 10.8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy 
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze 
hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego 
średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż: 
dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s. 

[…] 

ROZPORZĄDZENIE MSWiA  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

(Dz.U.2009.124.1030) 



Sieć w danej lokalizacji zaspokaja zapotrzebowanie: 

• Wydanie warunków na przyłączenie ze wskazaniem sposobu 
opomiarowania 

• Złożenie przez Inwestora Projektu przyłącza do uzgodnienia 
technicznego 

• Odbiór przyłącza i podejścia wodomierza głównego 

• Podpisanie umowy na dostawę wody 

 

Dostawa wody na cele p. poż. 



Dostawa wody na cele p. poż. 



Dostawa wody na cele p. poż. 



Sieć w danej lokalizacji nie zaspokaja 
zapotrzebowania: 

 

Dostawa wody na cele p. poż. 

FUNKCJONUJĄCE SYSTEMY WODOCIAGOWE 
 
Łączna długość sieci – ok. 135km 
W tym ok. 120km o śr. do 100mm i ok. 15 km o śr. 150-200mm 
Minimalna średnica przewodu sieci wodociągowej rozdzielczej zapewniająca 
odpowiednią ilość wody dla hydrantu (10 l/s) – dn 125mm 
 
-  Stosowanie większych średnic, odpowiednich dla celów p.poż. w wielu   przypadkach 
spowoduje pogorszenie jakości wody dostarczanej do odbiorców. 
 
- Wydajności ujęć wody i SUW nie uwzględniające potrzeb p.poż. 
 
Ujęcia wody o wydajności poniżej 36m3/godz. (10 l/s) 
 
 
Miejscowości, w których wydajność ujęć wody jest poniżej 18 m3/godz. (5 l/s) 

 



Sieć w danej lokalizacji nie zaspokaja 
zapotrzebowania: 

 

Dostawa wody na cele p. poż. 



ROZPORZĄDZENIE MSWiA  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych  
(Dz.U.2009.124.1030) 

§ 4 ust. 5   
W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludności 
dostarczanej wodociągiem nie zapewniają ilości wymaganych do celów 
przeciwpożarowych, wykonuje się, w odległości nie większej niż 250 m od skrajnej 
zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiektu budowlanego, 
co najmniej jedno z następujących uzupełniających źródeł wody: 
 
1) studni o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s; 
 
2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o 
pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym 
o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód; 
 
3) przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy. 
 
 



ROZDZIAŁ 4 – Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych 

§ 10 określa parametry techniczne hydrantów  
zewnętrznych, m.in.: 

 Należy stosować hydraty nadziemne (podziemne jedynie w uzasadnionych 
przypadkach), 

 Przed hydrantem należy stosować zasuwę odcinającą w położeniu 
otwartym, 

 Odległość między hydrantami do 150m (w obszarach zurbanizowanych) 

 Wydajność nominalna –10 l/s  dla hydrantu dn 80mm przy 0,2MPa 

 Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami 
zgodnymi z Polskimi Normami.  

 Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane 
przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej. 

 
PRZEGLĄD I KONSERWACJA  
Jaki zakres (badanie wydajności)? 
Kto może wykonać – czy wymagane są jakieś uprawnienia? 
Kto ponosi koszt ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 
 

 

 

 

 

 

 


