
Przedmiot: WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA       
Kod przedmiotu: WTiICh/1St/O Śr/C-5c 
 
 1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr inŜ. Beata Tryba, 

Zakład Technologii Wody i InŜynierii Środowiska, Instytut Technologii Chemicznej 
Nieorganicznej i InŜynierii Środowiska, Zakład Technologii Wody i InŜynierii 
Środowiska,  WTiICh, beata.tryba@ps.pl 

 2. Język wykładowy:  polski  
 3. Liczba punktów: 2 
 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia magisterskie 

dzienne,  kierunek  Ochrona Środowiska    
 5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obieralny 
 6. Informacje o formach zajęć: 
      - współczynniki pracochłonności: Ww= 1.0, Wc= 0.7 

Zajęcia praktyczne  
Wykład Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt 

 
Sem. 

 
Pkt 

G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
IV 2 15    Z - -      15 Z -  - - - 

Objaśnienia:  Pkt – liczba punktów,   G/sem. – liczba godzin w semestrze,  F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – 
egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych 

 
 7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 

wiedzy):   
 

 8. Program wykładów 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozporządzenie 
Ministra  Środowiska  w sprawie wymagań jakim, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spoŜycia. Polskie normy w 
zakresie pobierania próbek wód i ścieków. Akty prawne w zakresie warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
Ujmowanie wód powierzchniowych. Ujmowanie wód podziemnych. Instalacje wodociągowe i 
stosowane materiały. Doprowadzenie wody. Gromadzenie wody. Rozprowadzanie wody. 
Instalacje kanalizacyjne – rozdzielcze, półrozdzielcze i ogólnospławne. Pompownie ścieków i osadów.  
Kanalizacja grawitacyjna – zasady projektowania, obiekty, zasady budowy (metody wykopkowe i 
bezwykopowe), eksploatacja. Kanalizacja niekonwencjonalna – podciśnieniowa i ciśnieniowa. 
Sterowanie siecią kanalizacyjną. 
Pomiary przepływu wody. Pomiary przepływu ścieków. Pomiary wysokości napełnienia lub połoŜenia 
zwierciadła wody. Renowacja  wodociągów i kanalizacji. Korozja sieci wodno-kanalizacyjnej i 
stosowane materiały. 
 
 9. Program zajęć praktycznych 
Sporządzanie cyfrowych map sieci wodociągowej. Sporządzanie cyfrowych map sieci 
kanalizacyjnych. Ćwiczenia praktyczne w miejscowym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 
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