NOWOCZESNE
WODOCIĄGI
TO NOWOCZESNE
MIASTO

Wodociągi Warszawskie to największe
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce. Każdego dnia dostarcza
mieszkańcom blisko 2,5-milionowej aglomeracji stołecznej ponad 330 mln litrów
wody oraz oczyszcza i odbiera ponad 515 mln litrów ścieków.

Woda dla Warszawy i okolic jest pobierana spod dna Wisły oraz bezpośrednio
z Jeziora Zegrzyńskiego. Uzdatnianie wody odbywa się w trzech nowoczesnych
stacjach uzdatniania („Filtry”, „Praga” oraz Zakładzie Północnym)

Strefy zasilania*:
Zakład Północny

Zakład Północny
SUW „Praga”
SUW „Filtry”
SUW „Wesoła”
SUW „Wawer”
strefa mieszania
*strefy zasilania zależą
od aktualnego zużycia
wody przez mieszkańców

SUW „Filtry”

SUW „Praga”
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aglomeracji
warszawskiej
korzystających
z usług MPWiK
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sieci wodociągowej

milionów litrów
wody uzdatnianej
każdego dnia

mieszkańców
aglomeracji
warszawskiej ma
zapewniony
dostęp do
usług MPWiK

studnia infiltracyjna
„Gruba Kaśka”

CZY WIESZ, ŻE...

Warszawskie MPWiK jest jedynym przedsiębiorstwem wodociągowym w Polsce,
które zatrudnia marynarzy i posiada własną flotę śródlądową.
Pod banderą Wodociągów Warszawskich pływa aż 20 różnej wielkości jednostek
(m.in. pogłębiarka, holownik, szalanda). Niektóre
z nich były wykonywane na specjalne zamówienie MPWiK,
np. spulchniacze hydrualiczne „Chude Wojtki”. Załogi jednostek pływających
m.in. dbają o czystość wiślanego dna, spod którego pobierana jest
woda dla miasta.

WARSZAWSKA KRANÓWKA
– SMACZNA I BEZPIECZNA
tyle badań wody
jest wykonywanych
w laboratoriach MPWiK
w ciągu roku. Jakość
wody jest kontrolowana
od chwili ujęcia,
na każdym etapie
uzdatniania i w sieci
wodociągowej.

170 TYS.
70 wskaźników

Laboranci warszawskiego MPWiK badają ponad

15
TYS. analiz
fizykochemicznych

3,5
TYS. analiz
mikrobiologicznych

wody rocznie

wody rocznie

CZY WIESZ, CO ŁĄCZY
WARSZAWSKI MPWiK
I MAŁŻE?
W Zakładzie Północnym i wewnątrz studni „Gruba Kaśka” żyją małże,
które czuwają nad jakością wody. Mięczaki z gatunku skójka zaostrzona
przebywają w specjalnych akwariach, przez które przepływa woda pobierana
z Wisły lub z Jeziora Zegrzyńskiego. Zachowania małży są stale obserwowane
przez pracowników Wodociągów Warszawskich. Mięczaki pracują w MPWiK
około 3 miesięcy, potem udają się na zasłużoną emeryturę.

JAK MPWiK DBA O SIEĆ?

49 TYS.

długość przewodów
wodociągowych
każdego roku
czyszczonych
przez służby
MPWiK

220 KM

tyle płukań sieci
wodociągowej zostało
wykonanych przez
służby MPWiK miasta
stołecznego Warszawy
w 2017 r.

długość przewodów
wodociągowych
wymienionych
metodą krakingu
w 2017 r.

PONAD

220

20 KM

tyle źródełek do końca 2017 r. Wodociągi Warszawskie zamontowały
bezpłatnie w miejskich szkołach. Wkrótce urządzenia będą instalowane
także w budynkach użyteczności publicznej.

CZY WIESZ, ŻE...
Wymiana przewodów wodociągowych może odbywać
się metodą bezwykopową? Warszawskie MPWiK
wykorzystuje w tym celu technologię krakingu.
Specjalna głowica rozcina starą rurę, a w jej miejscu
umieszczany jest nowy przewód. Dzięki temu ograniczana
jest liczba wykopów otwartych, co oznacza mniej
utrudnień w ruchu.

JAK ZMIENIŁA SIĘ WARSZAWA
DZIĘKI INWESTYCJOM MPWiK?
Wodociągi Warszawskie w ostatnich latach zainwestowały ponad 6,2 mld
złotych w rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dzięki temu mieszkańcy aglomeracji warszawskiej korzystają
z wysokiej jakości wody, a wszystkie ścieki z terenu miasta
są oczyszczane w zmodernizowanych zakładach.
Stacja flotacji ciśnieniowej
w Zakładzie Północnym
124 mln zł

Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni
ścieków „Czajka” 2,1 mld zł
Stacja termicznej
utylizacji osadów ściekowych
447 mln zł

Układ przesyłowy
ścieków pod Wisłą
527 mln zł

Kolektor Burakowski
„Bis” 224 mln zł
Stacja ozonowania
pośredniego i filtracji
na węglu aktywnym
w SUW „Filtry” 246 mln zł

Stacja ozonowania
pośredniego i filtracji
na węglu aktywnym
w SUW „Praga”
90,5 mln zł

Modernizacja
technologii SUW
„Filtry” II etap
118 mln zł

Modernizacja
oczyszczalni ścieków
Zakład Pruszków 71 mln zł

MILIARD NA SIEĆ
WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ
W latach 2007 – 2017 warszawskie MPWiK wybudowało
i przebudowało ponad 970 km sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

RAZEM

sieć kanalizacyjna
440,7 km

1

MLD ZŁ

970,2
KM SIECI

Wodociągi Warszawskie
zainwestowały w budowę
i przebudowę sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej

sieć wodociągowa
529,5 km

Nakłady finansowe w dzielnicach wyniosły łącznie:
na sieć wodociągową

na sieć kanalizacyjną

680,2 mln zł
313,4 mln zł

Dzielnice Warszawy o najwyższym poziomie inwestycji
(obydwa rodzaje sieci łącznie):
Białołęka 276,3 mln zł
Wawer 176,2 mln zł
Ursynów 59,7 mln zł
Rembertów 58,6 mln zł
Włochy 54,8 mln zł
Wesoła 49,6 mln zł

DZIELNICE, W KTÓRYCH
ZREALIZOWANO
NAJWIĘKSZE INWESTYCJE
SIECIOWE:
529,5 km – sieć wodociągowa
440,7 km – sieć kanalizacyjna
Białołęka
66,1 km
56,4 km

Bielany
24,5 km
33,6 km
Żoliborz
15,1 km
10,9 km

Praga Płn.
6,8 km
1,0 km

Bemowo
13,8 km
10,9 km

Rembertów
17,3 km
34,0 km
Wesoła
17,2 km
11,1 km

Śródmieście
33,4 km
3,3 km

Wola
24,9 km
6,7 km
Ursus
13,4 km
9,2 km

Targówek
13,9 km
22,9 km

Praga Płd.
21,3 km
18,8 km
Włochy
30,4 km
17,3 km
Ochota
16,5 km
2,8 km

Ursynów
33,0 km
24,0 km

Mokotów
48,0 km
16,3 km

Wilanów
10,5 km
15,1 km

Wawer
106,3 km
109,9 km

PLANY WODOCIĄGÓW
WARSZAWSKICH NA KOLEJNE LATA
W latach 2018 – 2025 stołeczne MPWiK wybuduje i przebuduje
łącznie ponad 1220 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
planowane w latach
zrealizowane
2018-2025
w latach 2007-2017
sieć wodociągowa
sieć kanalizacyjna
567 km
659,8 km
529,5 km
440,7 km

Planowane inwestycje sieciowe
w dzielnicach łącznie:
567,0 km – sieć wodociągowa

659,8 km – sieć kanalizacyjna
Białołęka
94,0 km
163,7 km

Bielany
3,8 km
24,1 km
Żoliborz
2,9 km
1,3 km

Praga Płn.
1,4 km

Bemowo
12,0 km
7,4 km

Rembertów
48,2 km
20,3 km
Wesoła
36,3 km
17,2 km

Śródmieście
16,3 km
0,7 km

Wola
15,8 km
0,9 km
Ursus
13,8 km
6,5 km

Targówek
13,4 km
13,6 km

Wawer 337,0 km
Białołęka 257,7 km
Mokotów 75,5 km
Rembertów 68,5 km
Wilanów 64,0 km

Praga Płd.
17,1 km
4,7 km
Włochy
19,0 km
22,3 km
Ochota
6,0 km
1,7 km

Mokotów
48,8 km
26,7 km

Ursynów
11,0 km
29,2 km

Wilanów
13,7 km
50,3 km

Wawer
146,9 km
190,1 km

Dzielnice, dla których zaplanowano
inwestycje sieciowe o największych
nakładach finansowych:

Białołęka

Wawer 401,2 mln zł
Białołęka 370,1 mln zł
Bielany 306,5 mln zł
Mokotów 184,9 mln zł
Wilanów 89,0 mln zł

Bielany

Mokotów

Wawer
Wilanów

WARSZAWSKA KRANÓWKA
DOSTĘPNA
TANIA
BEZPIECZNA

1 LITR

SMACZNA

zawiera:

82,33
mg wapnia*

CZYSTA

11,63

*dane za maj 2018 r.

mpwik.com.pl, warszawskakranowka.pl

mg magnezu

Infografika: Polska Grupa Infograficzna

