Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w kontekście udostępniania wody w przestrzeni publicznej - przepisy, dobór
urządzeń, realizacja
www.zdrojownia.pl
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1

Przepisy
Unijne
co nas czeka

W dniu 4 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/2184
z dnia 16 grudnia 2020 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Wprowadzone rozwiązania prawne mają swoje podstawy w obywatelskiej
inicjatywie „Right2Water” na rzecz poprawy jakości i dostępu do wody pitnej dla wszystkich Europejczyków.
Według nowych przepisów państwa członkowskie będą
musiały zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej
w miejscach publicznych takich jak parki, deptaki, urzędy, szkoły czy ośrodki sportu. Klienci restauracji, stołówek
czy usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do
spożycia za darmo lub za niską opłatą.
Dostęp do wody w miejscach publicznych może odbywać
się poprzez instalowanie tak zwanych „poidełek, źródełek
wody pitnej” lub alternatywnych systemów dostarczania
wody.
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przeznaczonej do spożycia przez
ludzi poprzez zapewnienie, aby była
ona zdrowa i czysta, a także poprawa powszechnego dostępu do
wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.

Konsumenci powinni też mieć ułatwiony dostęp do
informacji o dostarczonej przez przedsiębiorstwo
wodociągowe wodzie, jej jakości oraz cenie np.
na rachunku lub poprzez aplikacje w smartfonach.
Równocześnie każde państwo członkowskie ma
zapewnić, aby ustanowione zostały programy monitorowania w celu sprawdzenia czy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymogi
niniejszej dyrektywy.
Wdrożenie dyrektywy 2020/2184 w Polsce wiąże
się z koniecznością nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak również nowelizacją
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
Na wdrożenie dyrektywy państwa członkowskie
mają dwa lata. Patrząc na ogrom pracy jaką
mamy do wykonania czasu jest naprawdę niewiele. Poniżej przedstawiamy wybrane paragrafy dyrektywy dotyczące tematyki udostępniania
wody w miejscach publicznych:

Artykuł 1
Cele
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1.

Niniejsza dyrektywa dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi dla wszystkich w Unii.

2.

Celami niniejszej dyrektywy są
ochrona zdrowia ludzkiego przed
niepożądanymi skutkami wszelkiego
zanieczyszczenia
wody

www.zdrojownia.pl

Artykuł 4
Obowiązki ogólne
1.

Bez uszczerbku dla ich obowiązków
wynikających z innych przepisów
prawa Unii, państwa członkowskie
stosują środki niezbędne do zapewnienia, aby woda przeznaczona do
spożycia przez ludzi była zdrowa
i czysta. W celu spełnienia minimalnych wymogów niniejszej dyrektywy
woda przeznaczona do spożycia
przez ludzi jest zdrowa i czysta, jeśli spełnia wszystkie następujące
wymogi: a) woda ta jest wolna od
wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji
w ilościach lub stężeniach, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego; (…)

Artykuł 5
Standardy jakości
1.

Państwa członkowskie ustalają wartości mające zastosowanie do wody
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi dla parametrów określonych
w załączniku I.

Artykuł 16
Dostęp do wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi
1.

2.
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Bez uszczerbku dla art. 9 dyrektywy
2000/60/WE oraz zasad pomocniczości i proporcjonalności, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych,
regionalnych i kulturowych perspektyw oraz okoliczności dystrybucji
wody, państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby
poprawić lub utrzymać dostęp dla
wszystkich do wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, w szczególności dla wrażliwych i zmarginalizowanych grup określonych przez państwa członkowskie. (…)
W celu upowszechniania korzystania z wody z kranu przeznaczonej do
spożycia przez ludzi państwa członkowskie zapewniają urządzenia do
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poboru wody w przestrzeniach publicznych na zewnątrz i w budynkach, tam gdzie jest to technicznie
wykonalne, w sposób proporcjonalny do zapotrzebowania na takie środki oraz przy uwzględnieniu
szczególnych warunków lokalnych,
takich jak klimat i geografia.
Państwa członkowskie mogą również
zastosować następujące środki, aby
upowszechniać korzystanie z wody
z kranu przeznaczonej do spożycia
przez ludzi:
a) szersze informowanie na temat
najbliższych urządzeń do poboru
wody na zewnątrz i w budynkach;
b) organizacja kampanii informacyjnych dotyczących jakości takiej
wody;
c) zachęcanie do udostępniania takiej wody w budynkach administracji publicznej i użyteczności
publicznej;
d) zachęcanie do nieodpłatnego
lub po uiszczeniu drobnej opłaty
za usługę udostępniania takiej
wody klientom w restauracjach,
w punktach gastronomicznych
i cateringowych.
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Jak w sposób
bezpieczny
udostępniać kranówkę
mieszkańcom

Podstawą działalności firmy Topserw od ponad 20 lat jest
bezpieczna praca, która w sposób naturalny rzutowała na
powołanie do życia marki Zdrojownia, która jest liderem
w sprzedaży dystrybutorów do wody oraz zdrojów wody
pitnej. Bezpieczeństwo naszych użytkowników zawsze
było naszym priorytetem.
Realizowaliśmy i realizujemy projekty źródełek w szkołach, zakładach pracy, zdrojów ulicznych w przestrzeni publicznej, a od 2 lat wdrożenia systemu urządzeń do wody
dla pracowników spółek wodociągowych i odejścia całkowicie od zamawiania wody butelkowanej.
Działamy w wielu stowarzyszeniach w Polsce i Europie,
staramy się śledzić aktualne trendy i implementować je na
rynek Polski.
Rok 2020, ze względu na pojawienie się na świecie wirusa covid-19, był dla wszystkich szczególny, dla branży
wodociągowej również. Pojawiły się odgórne ograniczenia w udostępnianiu wody pitnej w miejscach publicznych.
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Z jednej strony przepisy unijne mówią o konieczności montażu zdrojów i źródełek, a z drugiej
strony przed wodociągami i samorządami stoi
kwestia zapewnienia bezpiecznego oraz higienicznego poboru wody z tych punktów.
Dlatego pierwszym pytaniem, które sobie zadacie będzie hmm: Zdrój wody pitnej na ulicy? A jak
utrzymać bakteriologię na właściwym poziomie?
Jak sprawić, żeby był czysty? Jak zapewnić stały
rozbiór wody? Ile to wszystko kosztuje? Kto będzie płacił za wodę?
Słusznie, że pojawiają się pytania. W poniższych
zdaniach postaramy się odpowiedzieć na większość Waszych pytań i pokazać, jak bezpiecznie
stworzyć system udostępniania wody kranowej
w Waszej miejscowości.
Jednym ze sposobów wskazanym w dyrektywie
jest montaż tak zwanych „poidełek” w miejscach
publicznych, ale tak naprawdę, co to znaczy?
Czy wystarczy zwykła pompa do wody, punkt
czerpalny, czy wkraczając w nową rzeczywistość wymagań konsumentów oraz zasad bezpieczeństwa, nie warto pomyśleć o rozwiązaniu,
które zapewni nie tylko dostęp do wody pitnej
mieszkańcom, ale zrobi to w sposób higieniczny, nie ograniczy dostępu osobom niepełnosprawnym, młodym czy starszym użytkownikom
a jego funkcjonalność wpisze się w niemal każde otoczenie.
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Nowoczesnymi „poidełkami” w obecnych czasach są dostarczane przez Zdrojownię zdroje,
źródełka i stacje wody pitnej.
Bezpieczna kranówka, to przede wszystkim bezpieczny plan montażu. Walory estetyczne oraz
cena także są istotne, ale przy wyborze optymalnego urządzenia powinniśmy kierować się
takimi wytycznymi, jak poniżej.
Co bierzemy pod uwagę przy wyborze urządzenia zewnętrznego:
1.

Miejsce montażu – gdzie będziemy
instalować zdrój, jakie jest
przeznaczenie tej przestrzeni

2.

Użytkownik - kto będzie z tej przestrzeni
korzystał

3.

Ograniczenia – co nas ogranicza,
czy jest dostęp do wszystkich
mediów (odpływ/dopływ wody),
narzucona kolorystyka, ograniczenia
architektoniczne, konserwator zabytków
itp.

4.

Cel montażu oraz cele pośrednie – treści
edukacyjne, walory estetyczne, nowe
funkcje przestrzeni miejskiej

5.

Bezpieczna eksploatacja –
oznakowanie, dezynfekcja, badania
wody

Co bierzemy pod uwagę przy wyborze urządzenia wewnętrznego:
1.

Miejsce montażu – gdzie będziemy
instalować zdrój, jakie jest
przeznaczenie tej przestrzeni

1.

Park

2.

Rynek miasta

3.

Bulwary rzeczne

4.

Ścieżka rowerowa

2.

Użytkownik - kto będzie z tej przestrzeni
korzystał

3.

Ciąg komunikacyjny np. wejście do
budynku

5.

Plac zabaw/siłownia plenerowa/Orliki

6.

Okolica fontanny miejskiej

4.

Największa liczba użytkowników

7.

Targowisko miejskie

5.

Ograniczenia – co nas ogranicza, czy
jest dostęp do wszystkich mediów
(odpływ/dopływ wody)

6.

7.

Bezpieczna eksploatacja –
oznakowanie, dezynfekcja, badania
wody

Dedykowane miejsca montażu wewnętrznego
dystrybutora wody:
1.

Szkoła (w pierwszej kolejności szkoły
profilowe: sportowe, ekologiczne,
podstawowe)

2.

Urząd Miasta/Gminy

3.

Biblioteka miejska

4.

Ośrodek sportu i rekreacji

5.

Miejski dom opieki społecznej

6.

Szpitale/Przychodnie zdrowia

7.

Komisariaty straży miejskiej/Straż
pożarna

Czy woda wymaga uzdatniania?

Miejsce montażu ma ogromny wpływ na powodzenie całej instalacji. Od tego zależy, czy dobieramy zdrój do przestrzenia czy przestrzeń
do zdroju. Przy wyborze lokalizacji powinniśmy
zacząć od przestrzeni, w której naturalnie gromadzą się ludzie lub takiej, która jest ciągiem
komunikacyjnym. Co w tej przestrzeni dzieje się
na co dzień, albo czy cyklicznie ta przestrzeń
wykorzystywana jest do organizacji eventów?
Skomplikowane? Nic bardziej mylnego. Oto kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować przy
wyborze właściwej lokalizacji.
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Dedykowane miejsca montażu zdroju zewnętrznego:
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Jak wybrać
właściwe
urządzenie
parametry techniczne

Po wyborze przestrzeni, w której znajdzie się nasz zdrój,
czas na wybór samego urządzenia. Parametrem nadrzędnym powinna być funkcjonalność. To ona zagwarantuje,
że mieszkańcy będą chcieli korzystać z urządzenia, a co
za tym idzie, będą z niego zadowoleni.
Funkcjonalność urządzeń zewnętrznych marki Zdrojownia
możemy podzielić na 4 kategorie:
• dostęp dla niepełnosprawnych
• funkcja napełniania butelek
• dodatkowa misa do pojenia zwierząt
• uruchamiane na sensor - bezdotykowe
• stanowisko do mycia rąk

9

www.zdrojownia.pl

Urządzenia z nalewakiem do butelek zawsze
sprawdzą się w parku, niedaleko ścieżki rowerowej, orlika czy placu zabaw. Misa do pojenia
zwierząt to przestrzeń parkowa, czy wybiegi dla psów. Zdroje dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych powinny być wszędzie! Sprawdzą się w każdej przestrzeni pod
warunkiem wypełnienia odpowiednich założeń
instrukcji montażu. Zdroje bezdotykowe zewnętrzne to przede wszystkim nalewaki do butelek z zasilaniem bateryjnym działające przez
ponad 250 000 cykli.

Funkcjonalność urządzeń wewnętrznych marki
Zdrojownia możemy podzielić na 6 kategorii:
• dostęp dla niepełnosprawnych
• funkcja napełniania butelek
• uruchamiane na sensor - bezdotykowe
• dystrybucja wody gazowanej
i schłodzonej
• rozwiązania bezodpływowe
• funkcje multimedialne
Wewnątrz budynku urzędu, sali obsługi klienta,
sali plenarnej zawsze sprawdzą się nalewaki
do butelek, również te uruchamiane na sensor.
Te multimedialne zdroje dające możliwość wyświetlania prezentacji na stałe zagościły w wielu urzędach miast.
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4

Bezpieczna
eksploatacja
co zrobić aby uniknąć
problemów

Eksploatacja zdrojów wewnętrznych i zewnętrznych różni
się od siebie diametralnie. Niemniej jednak cechy wspólne, o których przestrzeganiu należy bezwzględnie pamiętać to:
O czym należy pamiętać planując użytkowanie wewnętrznych dystrybutorów wody oraz zdrojów ulicznych:
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1.

Wdrożenie planu utrzymania w czystości (cykl
tygodniowy, miesięczny, roczny)

2.

Badania wody (cykl miesięczny, roczny, sezonowy)

3.

Serwis i dezynfekcja (stała, incydentalna)

4.

Oznakowanie urządzenia (instrukcja, piktogramy)

www.zdrojownia.pl

*Nowością w naszej ofercie jest system opłukiwania zdrojów HFS stosowany w urządzeniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Polega on na samoczynnym przepływie wody
przez dowolną ilość wylewek do 6 razy na dobę. Czas wypływu wody i rozkład cykli dobieramy do urządzenia. System ten posiada zasilanie bateryjnie, co eliminuje konieczność podłączania do zasilania sieciowego oraz ryzyko porażania prądem. System HFS
zagwarantuje stabilność bakteriologiczną wody i stały jej rozbiór. Inicjatywą powstania
tego projektu było ryzyko zastojów wody w sieci, szczególnie w okresie letnim, ryzyko namnażania się bakterii i mikroorganizmów w wodzie oraz problem z utrzymaniem
w czystości szczególnie w zdrojach ulicznych. Najważniejsze jest również to, że system
HFS opłukujący zdroje można zamontować w dowolnym urządzeniu marki Zdrojownia,
także tym kupionym kilka lat temu.

Oferta marki Zdrojownia to nie tylko ponad 120
modeli zdrojów i źródełek wody pitej, ale także
cała gama akcesoriów oraz usług dodatkowych:
pokrowce zimowe, bidony, termosy, płyty montażowe, zasuwy odwadniające itp. Istnieje także

Marta Lachowska
marta@zdrojownia.pl
+48 883 390 585

możliwość malowania i oznakowania urządzeń
według indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na naszej stronie www.zdrojownia.pl
oraz u naszych przedstawicieli.

Ryszard Baranowski
ryszard@zdrojownia.pl
+48 604 764 999

www.zdrojownia.pl
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Szkoła w Białymstoku

Deptak Mielno

Zielonka

Biurowiec we Wrocławiu

Szkoła w Oświęcimiu

Bełchatów

Lotnisko Pyrzowice

Chrzanów

Kętrzyn

American School of Warsaw

Lotnisko Gdańsk

Choroszcz

Piaseczno

Legnica

Mielec

Ząbki

Kraków

Olkusz

www.zdrojownia.pl
INFOLINIA: 801 000 501

