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Dzisiejsze województwo, w!du"ej mierze, 
pokrywa si# z!Ma$opolsk%, historyczn% dziel-
nic% Polski. Od najdawniejszych czasów by$ 
to obszar intensywnego osadnictwa, kon-
centruj%cego si# wzd$u" Wis$y i!jej dop$ywów. 
To w$a&nie rzeki stanowi$y naturalne zasoby 
wody pitnej i!wykorzystywanej w!gospo-
darstwach, a!tak"e s$u"y$y odprowadzaniu 
zu"ytej wody, wraz z!zanieczyszczeniami. 
W!miar# up$ywu czasu 'ród$em zaopatrzenia 
w!wod#, zw$aszcza w!wi#kszych skupiskach 
ludzkich, stawa$y si# studnie, wykorzystuj%ce 
zasoby wód podziemnych. Na przestrzeni 
wieków, oprócz wielu innych kwestii, na rozwój 
ma$opolskich wodoci%gów bardzo mocno 
oddzia$ywa$y wydarzenia natury politycznej. 
Wp$yw ten dotyczy$ zarówno mo"liwo&ci 
rozwoju technicznego i!technologicznego, jak 
i!aspektów organizacyjnych, a!tak"e mo"liwo&ci 
funkcjonowania instytucji, odpowiedzialnych 
za instalacje wodno-kanalizacyjne. 

W okresie &redniowiecza i!znacznej cz#&ci 
okresu nowo"ytnego, Ma$opolska stanowi$a 
najwa"niejsz% dzielnic# Polski. Ogromn% rol# 
odegra$ te" fakt, "e w$a&nie Kraków by$ siedzib% 
królów polskich. Pomy&lny rozwój gospodar-
czy miast ma$opolskich przyczynia$ si# do 
ich bogacenia, rozwoju demogra(cznego, 
co z!kolei determinowa$o budow# systemu 
wodoci%gów i!kanalizacji, a!nadto generowa$o 
post#p cywilizacyjny. Instalacje wodoci%gowe 
i!kanalizacyjne powstawa$y z!inicjatywy lokal-
nych samorz%dów. W nielicznych miastach 
regionu pojawi$y si# one ju" w!&redniowieczu, 
w!innych w!czasach nowo"ytnych. Niestety, 
od po$owy XVII wieku, przez ca$e nast#pne 
stulecie, wraz ze stopniowym upadkiem 
pa)stwa polskiego, szybko nast#powa$ ich 
regres. Sie* wodoci%gowa i!kanalizacyjna 
ma$opolskich miast uleg$a szybkiej dewastacji. 
Brak (nansów i!w$a&ciwego nadzoru sprawi$y, 
"e rozwi%zania techniczne i!organizacyjne, 
sprawnie funkcjonuj%ce przez kilka wieków, 
posz$y w!zapomnienie. 

Wraz z!upadkiem Rzeczypospolitej, po 
kilkakrotnych zmianach granic (krótkiej przy-
nale"no&ci do Ksi#stwa Warszawskiego, 
trzydziestoletniego istnienia Wolnego Miasta 
Krakowa), prawie ca$y obszar obecnego wo-
jewództwa ma$opolskiego zosta$ w$%czony 
do Galicji, czyli pó$nocnej prowincji pa)stwa 
austriackiego. Tylko jego niewielki, pó$nocny 

fot. 1.
Wawel w Krakowie – widok od strony Wis!y.

fot. 2.
Fontanna na Rynku G!ównym w Krakowie.

 

Kszta$t obecnego województwa ma$opolskiego jest 
wynikiem reformy administracyjnej kraju z 1 stycznia 
1999 roku. Obejmuje obszar 15 183 km+, co stanowi 
4,9% powierzchni Polski i jest zamieszka$e przez 
oko$o 3,4 mln obywateli. W Krakowskiem znajduje si# 
61 miast, w tym trzy na prawach powiatu (Kraków, 
Tarnów, Nowy S%cz). Najwi#kszym jest Kraków, stolica 
regionu. Województwo ma$opolskie, podzielone na 
pi#* podregionów, tworz% 22 powiaty, 182 gminy, 1904 
so$ectwa. Na jego terenie znajduje si# 2630 wsi. 

Wodoci!gi 
Ma"opolski

prof. Piotr Franaszek
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fragment (obecny powiat olkuski i!miechowski) 
znalaz$ si# w!Królestwie Polskim, a!wi#c pod 
rosyjskim zaborem. Decyzje we wszystkich 
kwestiach publicznych znalaz$y si# w!gestii 
zaborców, którym nie zale"a$o na podno-
szeniu poziomu rozwoju cywilizacyjnego 
Galicji. Nowe mo"liwo&ci poprawy sytuacji 
stworzy$o dopiero, w!drugiej po$owie XIX 
wieku, nadej&cie epoki autonomicznej Galicji. 
Wraz z!ni%, lokalne spo$eczno&ci uzyska$y 
samorz%dy, decyduj%ce o!tzw. kulturze kraju, 
które to poj#cie odnosi$o si# tak"e do, szeroko 
rozumianej, infrastruktury komunalnej. Dzi#ki 
temu nast%pi$a aktywizacja nie tylko autono-
micznych w$adz, ale tak"e dzia$aczy spo$ecznych 
i!gospodarczych, pragn%cych wyprowadzenia 
Galicji z!cywilizacyjnego marazmu. Podj#te 
dzia$ania odnosi$y si# tak"e do szeroko rozu-
mianej infrastruktury, w!tym do budowy sieci 
wodoci%gowej i!kanalizacyjnej. W XIX wieku 
pojawi$y si# te" zupe$nie nowe mo"liwo&ci 
techniczne, w!istotnym zakresie oddzia$uj%ce 
na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

technologii stworzy$y nowe mo"liwo&ci rozpro-
wadzania wody i!odprowadzania nieczysto&ci. 
Dzi#ki zmianom w!technologii wytopu "elaza 
i!produkcji stali, rozpocz#to masow% produkcj# 
rur "elaznych, które zast#powa$y zdewastowane 
i!cz#sto ju" nieu"ywane rury drewniane. Przy 
budowie kanalizacji rury "eliwne, ceramiczne, 
a!nast#pnie wyroby betonowe zast#powa$y 
murowane kana$y o!du"ych przekrojach. 
Zastosowanie maszyny parowej, a!nast#pnie 
nap#du elektrycznego dawa$o mo"liwo&* 
zast#powania, technicznie przestarza$ego, 
systemu grawitacyjnego w!t$oczeniu wody 
do wie" ci&nie), zwi#kszaj%c ich wydajno&*. 
Zmiany te by$y niezwykle wa"ne, ze wzgl#du 
na wielokrotny wzrost zapotrzebowania na 
wod#. Ten wzrost determinowa$y szybkie 
procesy urbanizacyjne i! industrializacyjne. 
Powstawa$y skupiska mieszka)ców wielokrotnie 
przekraczaj%ce liczb% ludno&ci &redniowieczne 
grody i!nowo"ytne miasta, a!tempo rozwoju 
przemys$u osi%gn#$o poziom nigdy wcze&niej 
nienotowany w!historii.

1
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Zapocz%tkowana w!Anglii, jeszcze w!XVIII 
wieku, rewolucja przemys$owa doprowadzi$a 
tak"e do zasadniczych zmian w!systemach 
wodno-kanalizacyjnych. Przeobra"enia tech-
niczne, wprowadzenie nieznanych wcze&niej 
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!redniowiecze i"czasy nowo#ytne
Wi#kszo&* &redniowiecznych miast Ma$opolski 

nie mia$a sieci wodoci%gowej ani kanaliza-
cyjnej. Mieszka)cy zaopatrywali si# w!wod# 
w!miejskich lub prywatnych studniach, 
a!&cieki sp$ywa$y naturalnymi zag$#bieniami 
lub sztucznie wykopanymi rowami do naj-
bli"szych rzek i!strumieni. Tak by$o w!Brzesku, 
gdzie mieszczanie korzystali z!kilku studni, 
a!&cieki odprowadzano rynsztokiem do rzeki 
Uszwicy. W s%siednim, lokowanym w!XVI wie-
ku Zakliczynie na rynku znajdowa$y si# dwie 
studnie publiczne, a!kolejne wokó$ ko&cio$a. 
Kilka studni by$o w!Wojniczu, a!nieczysto&ci 
sp$ywa$y do Dunajca. W$asnymi studniami 
dysponowa$ zamek w!D#bnie. Zwierz#ta 
gospodarskie pojono w!okolicznych rzekach, 
strumieniach i!stawach.

Najstarsze informacje, dotycz%ce wodoci%-
gów krakowskich, s% datowane na XIII stulecie. 
W!1286 roku ksi%"# Leszek Czarny wyda$ przywilej, 
w!którym zawarto informacj# o!sprowadze-
niu wody do klasztoru ojców dominikanów 
w!Krakowie. Woda p$yn#$a sztucznym, otwar-
tym kana$em z!Mydlnik, gdzie by$a pobierana 
z!rzeki Rudawy. Przekopanie tego sztucznego 
koryta odby$o si# ju" w!pierwszej po$owie 
XIII wieku. W tym samym czasie, w!Krakowie 
istnia$y inne, sztucznie poprowadzone, od-
kryte kana$y, którymi do miasta p$yn#$a woda. 
G$ównie by$a ona wykorzystywana do celów 
gospodarskich, za& wod# pitn% mieszka)cy 
czerpali ze studzien prywatnych i!miejskich.

Dalszy rozwój wodoci%gów krakowskich 
nast%pi$ w!kolejnym stuleciu. Nieuregulowana 

wprawianym w!ruch przez przep$ywaj%c% 
wod#. Prawdopodobnie ko$o mia$o &rednic# 
2-3 m. Zasadniczym elementem rurmusa by$ 
mechanizm, za pomoc% którego czerpano 
i!podnoszono wod#. Przez górne, ci%gn%ce 
ko$o przewieszone by$y $a)cuchy z!czerpakami 
nabieraj%cymi wod#, podnosz%ce j% do góry 
i!wlewaj%ce do drewnianych pojemników 
zwanych rz%piami, najcz#&ciej wykonanych 
ze smo$owanego drewna. St%d, systemem 
drewnianych rur, uk$adanych wzd$u" ulicy na 
g$#boko&ci oko$o 1,7 m doprowadzano wod# 
do drewnianych lub kamiennych zbiorników 
i!studni, tak"e zwanych rz%piami, niejedno-
krotnie bardzo ozdobnymi, jak np. studnia 
na dziedzi)cu Collegium Maius. Studnie 
znajdowa$y si# na Rynku G$ównym i!w!jego 
okolicach. Rury zespalano $%cznikami, zwanymi 
buksami, dodatkowo uszczelniaj%c te miejsca 
mchem lub konopiami nas%czonymi $ojem 
albo smo$%. W miejscach rozga$#zie) cz#sto 
stosowano naturalnie ukszta$towane konary 
drzew. W 1511 roku w!krakowskim rurmusie 
zainstalowano pomp# ss%co-t$ocz%c%.

Bogatsi mieszczanie budowali odga$#zienia 
od wodoci%gu wprost do swoich domów, 
p$ac%c podatek, zwany rurne, w!wysoko&ci 
10 grzywien. W mieszkaniach bogatego 
mieszcza)stwa $azienka znajdowa$a si# na 
ty$ach domu. Woda dostarczana by$a tam 
z!rz%pi rurami miedzianymi, o$owianymi lub 
wykonanymi z!br%zu. Pierwsze udokumento-
wane pozwolenie, dla rajcy Marcina Chmiela, 
na wykonanie prywatnego przy$%cza do 
miejskiej sieci wodoci%gowej jest datowane 

Stosunkowo krótki okres niepodleg$o&ci, 
odzyskanej po I wojnie &wiatowej, zosta$ wy-
korzystany w!wi#kszych o&rodkach na rozwój 
ju" istniej%cych sieci, podczas gdy w!mniej-
szych miastach na budzenie &wiadomo&ci, 
zwi%zanej z!potrzeb% budowania kanalizacji 
i!wodoci%gów. Jednak nie wsz#dzie si# to uda$o 
i!dlatego w!Polsce Ludowej zacz#to nadrabia* 
wieloletnie zaniedbania w!tym zakresie. Do 
wielu miejscowo&ci wodoci%gi dotar$y dopiero 
w!latach 60. i!70. XX wieku. Niejednokrotnie 
ich powstanie by$o mo"liwe dzi#ki lokalnym 
inicjatywom, a!sieci budowano w!ramach tzw. 
czynu spo$ecznego. Pomi#dzy 1945 a!1990 
rokiem wielokrotnie te" zmieniano struktury 
organizacyjne instytucji odpowiedzialnych 
za inwestycje i!funkcjonowanie wodoci%gów 
i!kanalizacji. W po$owie lat 70. ubieg$ego wieku, 
w!wyniku reformy administracyjnej kraju, wiele 
lokalnych (rm, zajmuj%cych si# gospodark% 
komunaln%, zosta$o przekszta$conych w!zak$ady 
Wojewódzkich Przedsi#biorstw Wodoci%gów 
i!Kanalizacji.

Zmiana ustroju pa)stwa przynios$a tak"e 
zwi#kszenie uprawnie) i!zada) dla samorz%dów 
lokalnych. Na mocy ustawy, z!8 marca 1990 
roku, samorz%dy wyposa"ono w!stosunkowo 
du"e kompetencje. Jako gestor mienia ko-
munalnego, gminy przej#$y szereg instytucji. 
Powierzono im tak"e wa"ne zadania z!zakresu 
wodoci%gów i!kanalizacji. Odpowiedzialne 
za to przedsi#biorstwa zosta$y wyj#te spod 
nadzoru wojewody. Od tego momentu ich 
dyrektorzy byli powo$ywani przez w$adz# 
lokaln%, a!taryf# op$at za wod# i! &cieki za-
twierdza$y rady poszczególnych gmin. W!ci%-
gu dekady lat 90. XX wieku wi#kszo&* firm 
przekszta$ci$a si# w!spó$ki prawa handlowego, 
funkcjonuj%c pod ró"nymi nazwami. Zupe$nie 
nowe mo"liwo&ci, w!zakresie finansowania 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych, pojawi$y 
si# w!momencie podj#cia decyzji o!przyst%-
pieniu Polski do Unii Europejskiej. Ma$opolskie 
gminy, zarówno te du"e, jak i!reprezentuj%ce 
mniejsze spo$eczno&ci, sta$y si# beneficjentami 
&rodków unijnych – niektóre ju" w!ramach 
przedakcesyjnych instrumentów finansowych, 
a! inne po uzyskaniu cz$onkostwa. Dzi#ki 
temu, tempo rozwoju sieci wodoci%gowych 
i!kanalizacyjnych województwa ma$opolskie-
go osi%gn#$o poziom niespotykany w!ca$ej 
dotychczasowej historii.

Wis$a nie stwarza$a dogodnych warunków do 
poboru wody, dlatego postanowiono nadal 
korzysta* z!Rudawy. W 1327 roku, na polecenie 
króla W$adys$awa ,okietka, mieszczanin kra-
kowski, Miko$aj Gerlach (Gerlak) von Kulpen, 
wybudowa$ na Rudawie w!Mydlnikach tzw. 
tr%b#, czyli jaz spi#trzaj%cy wod#, dostar-
czan% mieszka)com Krakowa i!przyleg$ych 
wsi, a!s$u"%c% do zasilania licznych rybnych 
stawów hodowlanych, a!tak"e poruszania 
ko$a m$y)skiego na Weso$ej. W 1330 roku 
przed$u"ono istniej%cy wcze&niej kana$, za-
silaj%cy m$yn w!Bronowicach. Dzi#ki temu 
powsta$a, istniej%ca do dzisiaj, tzw. M$ynówka 
Królewska, doprowadzaj%ca wod# z!Rudawy 
do miasta. Woda p$yn#$a na zasadzie grawitacji, 
a!drewniane przewody rozprowadza$y j% do, 
wkopanych w!ziemi#, drewnianych beczek, 
pe$ni%cych rol# studni. Sprowadzana z!Rudawy 
woda zasila$a równie" fos# miejsk%. Jednak 
do ko)ca XIV wieku wci%" podstawowym 
'ród$em zaopatrzenia mieszka)ców miast 
w!wod# by$y studnie. W tym czasie w!Krakowie 
dzia$a$o 25 studni publicznych i!bardzo wiele 
prywatnych. Ponadto wod# dostarczali do 
miast woziwodowie.

Rosn%ce zapotrzebowanie na wod# sk$oni$o 
w$adze miasta do wybudowania, w!1399 roku, 
rurmusa, czyli swego rodzaju wie"y ci&nie), której 
zadaniem by$o czerpanie i!podnoszenie wody, 
rozprowadzanej nast#pnie rurami. Budowla ta, 
zlokalizowana nad sztucznym korytem Rudawy, 
w!pobli"u ko&cio$a ojców reformatów, tu" 
przy bramie S$awkowskiej, swoim wygl%dem 
zewn#trznym przypomina$a m$yn z!ko$em 

na 12 sierpnia 1441 roku. Fakt dostarczania 
wody bezpo&rednio do zabudowy mieszkal-
nej potwierdza tak"e umywalka, znaleziona 
w!klasztorze na Gródku, datowana na trzeci% 
dekad# XVI wieku. Woda dop$ywa$a do $a'ni 
Rogackiej, w!okolicy klasztoru reformatów, 
oraz do $a'ni -ydowskiej, znajduj%cej si# za 
furt% &w. Anny. W XIV wieku w!Krakowie by$o 
12 $a'ni publicznych. 

Z zachowanych 'róde$ mo"na si# do-
wiedzie* o!zawodzie rurmistrza, który by$ 
op$acany przez miasto i!czuwa$ nad budow% 
i! funkcjonowaniem wodoci%gu. Pierwszym, 
znanym z! imienia, krakowskim rurmistrzem 
by$ Piotr Swalmus (Petrus Swalme), o!którym 
informacje podano w!1385 roku.
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fot. 1.
Pochodz"cy z XV w. ko#ció! #w. Filipa i #w. Jakuba 

w S$kowej wpisany jest na list$ #wiatowego 
dziedzictwa UNESCO.

fot. 2.
Rysunek Olkusza z 1787 r. – w prawym 

górnym rogu przedstawiony jest wodoci"g.
fot. 3.

Wawel przedstawiony na rycinie z XVI w. 
fot. 4.

Krzeszowice na rysunku z XVIII w.
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fot. 1.
XIV-wieczne forty%kacje obronne w Bieczu.
fot. 2.
Zamek Królewski w Niepo!omicach 
zosta! zbudowany w XIV w.
fot. 3.
Opactwo Benedyktynów w Ty&cu powsta!o w XI w.
fot. 4.
Zamek Królewski z XIV w. w Czorsztynie. 
fot. 5, 7.
Fontanna i zegar kwiatowy przy ruinach 
XIV-wiecznego Zamku Królewskiego w Nowym S"czu.
fot. 6.
Zamek Pieskowa Ska!a zosta! wybudowany w XIV w.
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Od 1401 roku rurmistrz pobiera$ tygodniow% 
pensj# w!wysoko&ci 18 gr. W dokumencie 
Rady Miasta, z!1436 roku, bardzo szczegó-
$owo okre&lono obowi%zki rurmistrza, m.in.: 
Powinien tak!e wszystkie rury przewierca" za 
swoje w#asne pieni$dze. Poza tym, wszystkie 
skrzynie wodne, stare i%nowe, powinien sam 
robi" i%naprawia", jednak!e kiedy b&dzie wiel-
ka robota to panowie rajcowie maj$ mu da" 
do pomocy jednego albo dwóch pacho#ków 
miejskich i%maj$ ich sami op#aca" i%stara" si& 
o%nich. Od 1452 roku – zgodnie z!decyzj% Rada 
Miasta – nad rozwojem i!eksploatacj% sieci 
wodoci%gowej mia$o czuwa* dwóch rajców. 

Na pocz%tku XVI wieku M$ynówka Królewska 
okr%"y$a ca$y Kraków, a!mimo to w!mie&cie 
rós$ de(cyt wody. Wobec jej niedostatku, na 
polecenie króla Zygmunta Starego, w!1522 
roku rozpocz#to budow# rurmusa na Wi&le, 
ale prace przy nim wkrótce przerwano – by* 
mo"e nie umiano sobie poradzi* z!"ywio$em, 
jaki nios$a du"a, nieuregulowana rzeka, wielo-
krotnie zalewaj%ca, podczas kolejnych powodzi, 
znaczn% cz#&* miasta. Nadal miejski wodoci%g 
czerpa$ wod# z!Rudawy. Dlatego w!po$owie 
lat 20. XVI wieku rozpocz#to budow# rurmusa 
na Niecieczy, odnodze Rudawy, przecinaj%cej 
B$onia. Jego budowa zako)czy$a si# dopiero 
oko$o 1542 roku. 

Rozbudow# krakowskich wodoci%gów 
(nansowano z!bud"etu miasta. Za korzystanie 
z!sieci wodoci%gowej u"ytkownicy p$acili 

w!rachunkach miejskich a" 210 przy$%cze) 
do miejskich wodoci%gów. Niestety, pod 
koniec XVI wieku urz%dzenia wodoci%gowe 
by$y bardzo wyeksploatowane. Niektóre 
dzia$a$y od ponad stu lat. Znaczna ich cz#&* 
wymaga$a naprawy i!wymiany, gdy" przez 
przegni$e rury wycieka$a woda. Decyzj% 
Rady Miasta z!1582 roku przyst%piono do 
remontu sieci wodoci%gowej, a!zw$aszcza 
rurmusa za bram% S$awkowsk%. W pierwszej 
po$owie XVII wieku sieci% wodoci%gow% obj#ty 
zosta$ Kraków w!obr#bie murów miejskich. 
Jednak"e ca$a sie*, w$%cznie z!rurmusem, 
wymaga$a dalszych napraw. W 1618 roku 
Rada Miasta ponownie podj#$a decyzj# o!ka-
pitalnym remoncie krakowskiego wodoci%gu. 
Wymieniano i!naprawiano rury i!zbiorniki 
wodne, rozbudowywano sie* wodoci%gow%, 
a!brzegi Rudawy, w!miejscu poboru wody, 

fot. 1.
Studnia na dziedzi&cu klasztoru Benedyktynów 
w Ty&cu, którego historia si$ga XI w.
fot. 2.
Studnia eremicka w Czernej.
fot. 3.
Pochodz"ca z XIII w. drewniana rura, Bochnia.

1 czerpano z!odnogi Rudawy, p$yn%cej pod 
Zamkiem. Wodoci%g posiada$ w$asny, stoj%cy 
nieopodal wie"y zwanej Kurz% Stopk%, mu-
rowany rurmus. Wod# przepompowywano 
do zbiornika na wzgórzu. Na pocz%tku lat 30. 
XVI wieku wodoci%g zosta$ rozbudowany, 
a!wod# doprowadzono do Pa$acu Biskupiego 
i!ogrodów królowej Bony. Wodoci%g ten, 
funkcjonuj%cy niezale"nie od wodoci%gu 
miejskiego, mia$ w$asnego, królewskiego 
rurmistrza, którego mieszkanie znajdowa$o 
si# nieopodal rurmusa. Niestety podczas 
najazdu szwedzkiego zamkowy wodoci%g 
zosta$ ca$kowicie zniszczony.

Powstaj%ca sie* wodoci%gowa nie mia$a 
zwi%zku z!systemem kanalizacyjnym. W!wa-
rowniach, klasztorach i! innych obiektach 
murowanych &cieki, odchody z!ubikacji 
i!inne nieczysto&ci odprowadzano do wody 

pierzei Rynku, drewniane koryto, przykryte 
od góry. Jedna z!interpretacji tego odkrycia 
zak$ada, "e by$y to publiczne kana$y &ciekowe, 
odprowadzaj%ce zu"yt% wod#, podczas gdy 
fekalia gromadzono w!do$ach ch$onnych na 
podwórzach posesji. Nieczysto&ci, pochodz%ce 
z!kuchni i!pralni s%siaduj%cych ze sob% posesji, 
wlewano do drewnianych beczek wype$nionych 
piaskiem, z!wywierconymi na dnie otworami. 
By$y to tzw. jamy pomyjne. Beczki otoczone 
by$y grub% warstw% piasku i!"wiru, które pe$ni$y 
rol# (ltra dla wody wyciekaj%cej z!pojemnika. 

Wody opadowe odprowadzano poza ob-
szar miasta, otwartymi rowami i!rynsztokami, 
przez otwory w!murach obronnych. Ró"nica 
wysoko&ci pomi#dzy pó$nocno-wschodnim 
naro"nikiem Rynku G$ównego w!Krakowie 
(rejon ulicy Floria)skiej), a!naro"nikiem po-
$udniowo-zachodnim (rejon ulicy Wi&lnej) 

kana$y &ciekowe, takie jak: kana$ klasztorny, 
biegn%cy od kanoników regularnych do Starej 
Wis$y, a!tak"e kana$ z!Kleparza do klasztorów 
duchaków i!dominikanów. 

Rozwój sieci wodoci%gowej dla odbior-
ców prywatnych, coraz wi#ksza liczba $a'ni 
publicznych oraz rosn%ce zu"ycie wody przez 
zak$ady rzemie&lnicze rodzi$y coraz wi#ksze 
problemy z!odprowadzaniem wody zu"ytej 
i!zanieczyszczonej. W 1423 roku w$adze Krakowa 
zezwoli$y Hanuszowi Honze na odprowadzanie 
kana$em wody poza mury miejskie z!$a'ni jego 
domu, znajduj%cego si# przy ulicy Grodzkiej. 
Do rozwoju systemu podziemnych kana$ów 
przyczynili si# tak"e $aziebnicy, obs$uguj%cy 
miejskie $a'nie, które wymaga$y sprawnego 
odprowadzania zu"ytej wody. ,aziebnicy 
w$asnym sumptem musieli utrzymywa* 
kana$y we w$a&ciwym stanie. W!wi#kszo&ci 
z!nich woda sp$ywa$a rynsztokami do Wis$y 
i!M$ynówki Królewskiej, z!której przecie" pobie-
rano wod# do wodoci%gu. Próbowano wi#c j% 
oczyszcza* prostymi urz%dzeniami, zwanymi 
„grzebieniami do plugastw”, przypominaj%cymi 
z!wygl%du miot$y. 

Zaraza z! 1543 roku, w! wyniku której 
w!Krakowie i!okolicy zmar$o oko$o 20 tys. 
osób, przyczyni$a si# do zwi#kszenia wysi$ków 
na rzecz poprawy stanu sanitarnego miasta. 
W XVI wieku powsta$o kilka kana$ów publicz-
nych, których &lady pozosta$y na Plantach, 
w!rejonie ulicy Wi&lnej. Biegn%ce przez Kraków 
rynsztoki zacz#to obudowywa*, tworz%c sie* 
podziemnych kana$ów kanalizacyjnych, od-
prowadzaj%cych nieczysto&ci do Wis$y. Do$y 
z!fekaliami opró"niano co kilkana&cie lat, a!cza-
sami ich w!ogóle nie czyszczono, zadowalaj%c 
si# budow% nowych otworów. W!rezultacie 
studnie, z!których pobierano wod#, b#d%ce 
od po$owy XVII wieku g$ównym 'ród$em 
zaopatrzenia w!wod#, by$y zanieczyszczane 
przez s%siaduj%ce z!nimi do$y ch$onne.

2

rurne, którego wysoko&* uzale"niona by$a od 
wielko&ci dochodów uzyskiwanych z!danej 
posesji. Z podatku tego wspó$(nansowano 
rozbudow# i!konserwacj# sieci. Pierwsza, 
udokumentowana uchwa$a o!obowi%zku 
odprowadzania podatku, za korzystanie 
z!wodoci%gu w!Krakowie, pochodzi z!1431 
roku. Ka"dy mieszkaniec, po otrzymaniu 
zgody Rady Miasta, móg$ pod$%czy* swoje 
domostwo do sieci wodoci%gowej. Z XV 
wieku zachowa$o si# zaledwie dziewi#* takich 
pozwole), ale ju" w!1625 roku zarejestrowano 

ocembrowano. Jednak w!1655 roku, podczas 
obl#"enia Krakowa przez wojska szwedzkie, 
sie* wodoci%gowa uleg$a zdewastowaniu. 
Tak"e M$ynówka Królewska utraci$a swoje 
dotychczasowe znaczenie. Przez kolejne 200 
lat Kraków nie posiada$ sieci wodoci%gowej.

Nale"y doda*, "e oprócz wodoci%gu do-
starczaj%cego wod# do miasta, w!Krakowie 
pracowa$ tak"e drugi wodoci%g, zaopatruj%cy 
w!wod# tylko zamek na Wawelu. Powsta$ on 
na pocz%tku XVI stulecia, prawdopodob-
nie pomi#dzy 1502 a!1507 rokiem. Wod# 

przep$ywaj%cej niejednokrotnie w!pobli"u 
w!sposób naturalny lub doprowadzonej 
sztucznie. .redniowieczne miasta Ma$opolski 
w$a&ciwie nie posiada$y systemu podziemnych 
kana$ów, odprowadzaj%cych nieczysto&ci 
i!wody deszczowe. Tymczasem dokumenty 
miejskie z!1397 roku wspominaj% o!istnieniu 
w!Krakowie, w!rejonie ulicy Wi&lnej, podziem-
nego kana$u &ciekowego. Co wi#cej, podczas 
prac archeologicznych, prowadzonych w!latach 
60. XX wieku, w!warstwach datowanych na XIV 
stulecie, odkryto, biegn%ce wzd$u" zachodniej 

wynosi$a oko$o 3 m. Dzi#ki temu woda z!Rynku 
G$ównego sp$ywa$a w!stron# ulicy Wi&lnej, 
sk%d przez bram# Wi&ln%, otwieran% podczas 
du"ych opadów, sp$ywa$a do bagna zwanego 
-abim Krukiem. Natomiast do wschodniego 
ramienia Rudawy sp$ywa$y wody z!rejonu 
Ma$ego Rynku. Szybki przep$yw wody u$a-
twia$ nieckowaty pro(l okolicznych ulic. 
Rynsztokami i!rowami sp$ywa$y tak"e wszelkie 
nieczysto&ci domowe, &cieki z!warsztatów 
rzemie&lniczych i!obór, w!których hodowano 
zwierz#ta. Do wyj%tków nale"a$y murowane 

2
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fot.
Pocz"tki eksploatacji soli na terenie Wieliczki si$gaj" 3 tys. lat p.n.e. W XII w. powsta!a 
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Od 1945 r. tras$ turystyczn" zwiedzi!o ponad 43 mln turystów.
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W tej sytuacji Komisja Dobrego Porz%dku dla 
Krakowa, od 1775 roku, postulowa$a za$o"enie 
w!mie&cie sprawnie dzia$aj%cej kanalizacji. 
Zamierzano przyst%pi* do jej budowy, ale 
wydarzenia natury politycznej sprawi$y, "e 
systematyczne prace nad sieci% kanalizacyjn% 
mo"na by$o rozpocz%* dopiero na pocz%tku 
XIX stulecia.

Tarnów otrzyma$ prawa miejskie w!1330 
roku. W po$owie XIV wieku liczy$ ju" 800 
mieszka)ców. Ludno&* zaopatrywa$a si# 
w!wod# w!studniach, z!których jednak wi#k-
szo&* znajdowa$a si# poza granicami miasta. 
Natomiast od po$owy nast#pnego stulecia 
w!Tarnowie dzia$a$ ju" wodoci%g grawitacyjny, 
doprowadzaj%cy wod# do cystern znajdu-
j%cych si# na rynku. Wod# poprowadzono 
spoza murów miasta, z!tzw. Krzy"a. Uj#cie to 
wykonano w!miejscu naturalnego 'ródliska 
potoku Klikowskiego. By$a to woda o!bardzo 
dobrej jako&ci, a!wydajno&* 'ród$a zapewnia$a 
ci%g$y dop$yw wody, w!ilo&ci kilkudziesi#ciu 
metrów sze&ciennych na dob#. Jej trans-
port odbywa$ si# drewnianym ruroci%giem 

wykonanym z!dr%"onych pni drzew o!d$ugo&ci 
oko$o 3 s%"ni (5,2 m). .rednica otworu, któ-
rym p$yn#$a woda, wynosi$a oko$o 8 cm, za& 
$%czniki pomi#dzy rurami mia$y mniej wi#cej 
15 cm. Wodoci%g, prowadzony w! rowach 
o!g$#boko&ci 1-2 m, przebiega$ przez tereny 
Pogwizdowa. Obowi%zek dostarczania rur 
i!wykonywania napraw ruroci%gu spoczywa$ 
na mieszka)cach. 

/ród$owo po&wiadczone s% informacje, 
z!1467 roku, o!osobie konserwuj%cej sie* 
i!zarz%dzaj%cej miejskim wodoci%giem, któr% 
w!Tarnowie zwano magister canalium lub 
canalista. W 1467 roku Michael, tarnowski 
canalista et murator, protunccustos superior 
civitatis, poleca$ swoje us$ugi, jako specjalista 
od wodoci%gu i!kanalizacji, radzie miejskiej 
w!Bardiowie. Na pocz%tku XVI wieku Tarnów 
liczy$ oko$o 1200 mieszka)ców. Miasto 
posiada$o w$asny wodoci%g i!system kana-
lizacyjny. W$a&cicielem Tarnowa by$ w!tym 
czasie wybitny polityk, cz$owiek &wiat$y 
i!bywa$y w!&wiecie, hetman wielki koronny 
Jan Tarnowski. W wykazie podatkowym na 

z!1556 roku, zawartej na kwot# 400 grzywien 
pomi#dzy Janem Tarnowskim a!Marcinem 
i!Piotrem ,yczkami, w&ród kilku wymienionych 
pozycji sprzedanych braciom, znalaz$y si# 
równie" dochody z!wodoci%gu miejskiego.

Tak"e w!innych miastach obecnego woje-
wództwa ma$opolskiego podejmowano próby 
budowy wodoci%gów ju" w!&redniowieczu. 
Z!1456 roku pochodzi sie* wodoci%gowa 
w!Nowym S%czu. Wówczas to Kazimierz 
Jagiello)czyk wyda$ przywilej, zezwalaj%cy 
mieszka)com na doprowadzenie wody 
z!pobliskich Roszkowic. Prawdopodobnie 
wi#c, ju" od prze$omu XIII i!XIV wieku, czyli od 
momentu lokacji Nowego S%cza za czasów 
króla Wac$awa!II, funkcjonowa$ w!Nowym S%czu 
wodoci%g. Opiek# i!dozór nad nim sprawowa$ 
rurmistrz. W 1624 roku w!miejscowym rurmu-
sie zainstalowano pomp#, a!24 lata pó'niej 
udoskonalono ca$% sie*. Wod# z!Roszkowic 
dostarczano do licznych przydomowych 
browarów, gdzie wykorzystywana by$a przy 
warzeniu piwa i!p#dzeniu gorza$ki. Wi#ksze 
ilo&ci wody zu"ywa$ zamek staro&ci)ski. 
Z!czasem jednak, tak jak w!wi#kszo&ci miast 
po$udniowej Polski, &redniowieczne wodoci%gi 
ulega$y degradacji i!to mimo post#puj%cego – 
terytorialnie i!demogra(cznie – rozwoju miast. 
Tak te" by$o w!Nowym S%czu, gdzie w!XVIII 
stuleciu podstaw% zaopatrzenia ludno&ci 
w!wod# sta$y si# studnie, w!wi#kszo&ci 'le 
zabezpieczone i!niekonserwowane.

fot. 1-2.
Dziedziniec Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiello&skiego w Krakowie.
fot. 3.
Krakowskie rzygacze na Wawelu.

rzecz króla, z!1536 roku, zawarto informacj# 
o!opodatkowaniu tarnowskich wodoci%gów 
kwot% 8 grzywien z! tytu$u tzw. rurnego. 
Z!1542 roku pochodzi informacja, zapisana 
w!ksi#gach wydatków miejskich, o!cz#&ciowej 
wymianie rur wodoci%gowych drewnianych, 
a!z 1556 roku o!sprawnym funkcjonowaniu 
wodoci%gu tarnowskiego, co u$atwia "ycie 
mieszka)com oraz producentom piwa. 
Wynagrodzenie tarnowskiego kanalisty, 
na pocz%tku XVII wieku, wynosi$o 15 gr 
tygodniowo. 

Istniej% przes$anki wskazuj%ce na fakt funkcjo-
nowania jeszcze wcze&niejszego wodoci%gu ni" 
opisany powy"ej. W dokumencie datowanym 
na 1670 rok, rozstrzygaj%cym spór pomi#dzy 
tarnowskimi mieszczanami pochodzenia 
polskiego i!"ydowskiego w!zakresie u"ywania 
wody z!miejskiego wodoci%gu oraz konserwacji 
i!wynikaj%cych z!tego kosztów, znajduje si# 
informacja o!„starym cugu”, dostarczaj%cym 
wod# z!Rz#dzina do ni"ej po$o"onych dzielnic 
miasta. By* mo"e woda by$a transportowana 
nie rurami, ale odkrytym rowem.

Korzystanie z!wody, dostarczanej wodo-
ci%giem do miasta, by$o p$atne. Oprócz zasi-
lania studzien, znaczne dochody przynosi$a 
sprzeda" wody dla producentów napojów 
alkoholowych i!$aziebników, czyli w$a&cicieli 
publicznych $a'ni: Na wod& dawa" ma ka!dy 
gospodarz w%mie'cie w%ka!de suche dni po 
2%grosze, od waru piwa od beczki 4 grosze, od 
beczki miodu po 3 grosze. Mieszka)ców mia-
sta zobowi%zano tak"e do magazynowania 
wody w!rz%piach. Ten zapas wody mia$ by* 
wykorzystywany w!czasie po"aru lub suszy: 
Postanowiono, aby rz$pie, z%dawna i%teraz b&d$ce, 
wsz&dzie tak w%rynku jak i%w%ulicach by#y, gdy! 
je gospodarze swym kosztem, a%nie miejskim, 
naprawiaj$, a%to dla dostatku wody. W bud"ecie 
miasta na 1632 rok wykazano dochód 732 z$ 
21 gr, z!czego 12 z$ 19!gr stanowi$ przychód 
z!wodnego piwnego, a!3!z$ 25 gr z!wodnego 
miodowego. Jednocze&nie na utrzymanie 
wodoci%gów wydano ponad 50 z$, przy 
ogólnej kwocie wydatków zamykaj%cych si# 
w!kwocie ponad 915 z$. Dochód z!wodoci%gów 
by$ tak"e przedmiotem handlu. W transakcji 

W akcie ksi#cia Boles$awa Wstydliwego, 
nadaj%cym prawa miejskie Bochni (1253 r.), 
znajduje si# informacja o!prawie do zorganizo-
wania dwóch miejskich $a'ni. Tym samym jest 
to po&rednie &wiadectwo o!doprowadzeniu 
wody do miasta. Najstarszy ruroci%g dostarcza$ 
bochnianom wod# z!podmiejskiego 'ród$a „na 
Uzborni”, usytuowanego na stoku, na wysoko&ci 
230 m n.p.m. Prawdopodobnie pocz%tkowo 
woda p$yn#$a otwartym kana$em, o!brzegach 
wzmocnionych deskami, palami lub kamienia-
mi. Z czasem wprowadzono drewniane rynny 
i!rury, wydr%"one w!pniach d#bowych lub 
sosnowych, którymi woda mog$a swobodnie 
i!samoczynnie sp$ywa* do studni miejskiej 
na rynku. Ilo&* wody z!Uzborni wystarcza$a 
wówczas na potrzeby mieszka)ców Bochni. 
Zaopatrywano tak"e $a'ni# i!browary oraz 
magazynowano wod# na wypadek po"aru. 
W drugiej po$owie XIV wieku, z! inicjatywy 
w$oskich zarz%dców salin, miejski ruroci%g 
rozbudowano, a!na przedmie&ciach powsta$y 
nowe studnie.
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wp$ywy za korzystanie z!wody. Sprowadzano 
j% ruroci%giem, ze 'róde$ znajduj%cych si# 
poza miastem, do du"ego zbiornika umiej-
scowionego na rynku. Bogatsi mieszczanie, 
za specjaln% op$at%, mogli doprowadza* 
wod# do swych domów, pod$%czaj%c si# 
do g$ównego ruroci%gu. Tak"e piwowarzy 
zaopatrywali swoje browary, buduj%c boczne 
odga$#zienia od ruroci%gu miejskiego. Inni 
zmuszeni byli donosi* j% w!wiadrach ze 
zbiornika na Rynku. W po$owie XVI wieku 
rurmistrz Klimut otrzyma$ do"ywotnio obo-
wi%zek konserwacji miejskiego wodoci%gu, 

Pod koniec XIV wieku miasto mia$o ju" „rurmi-
strza”, a!w!XV wieku istnia$ w!Bochni wodoci%g 
miejski z!rurmusem. Osobnym problemem 
by$o zorganizowanie dostaw wody dla "upy 
solnej i!powstaj%cych nowych szybów. Woda 
by$a niezb#dna dla za$óg górniczych i!koni, 
pracuj%cych w!kopalni. Z tego powodu przy 
szybie górniczym „Sutoris” wybudowano now% 
studni#, b#d%c% w$asno&ci% salin, a!zarz%d 
kopalni zdecydowa$ o!stworzeniu w$asnej sieci 
wodoci%gowej, funkcjonuj%cej niezale"nie od 
ruroci%gów miejskich. Wod# pozyskano ze 
'ród$a w!podboche)skich Chodenicach, sk%d 
poprowadzono w$asny, salinarny ruroci%g.

Rozwój miasta na pocz%tku XVII wieku 
sk$oni$ w$adze miasta do podwy"szenia op$at 
za u"ytkowanie wody przez browarników, 
s$odowników i!gorzelników. W ten sposób 
stworzono fundusz, który w!ca$o&ci mia$ by* 
przeznaczony wy$%cznie na napraw# wodo-
ci%gów i!urz%dze) kanalizacyjnych. Niestety 
boche)ski wodoci%g zosta$ zrujnowany 
podczas najazdu szwedzkiego (1655-1657), 
podobnie jak umocnienia miejskie, ko&ció$ 
para(alny i!ratusz. Dzie$a zniszczenia dope$-
ni$y dzia$ania wojenne w!okresie konfederacji 
barskiej i!przemarsze wojsk napoleo)skich 
na pocz%tku XIX wieku. Co wi#cej przesta$y 
dzia$a* wszystkie studnie, zarówno miejskie, 
salinarne, klasztorne, jak i!prywatne. Czynna 
by$a jedynie studnia miejska na rynku, ale 
pochodz%ca z!niej woda mia$a nieprzyjemny 
smak i!zapach, i!nie wystarcza$a dla wszystkich 
mieszka)ców miasta.

Na XV wiek datowane s% pocz%tki wo-
doci%gów w!Olkuszu. W po$owie stulecia 
miasto zatrudnia$o dwóch rurmistrzów, 
a!w!bud"ecie uwzgl#dniano potencjalne 
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fot. 1.
Maszyna s!u'"ca do wyrobu drewnianych rur.
fot. 2.
Wodoci"g z XV w. – drzeworyt z 1550 r.
fot. 3.
Rurmus – urz"dzenie do podnoszenia wody na 
wysoko#( 20 m do zbiornika w wie'y ci#nie&.
fot. 4-6.
Pierwsze wydobycia soli w okolicach Bochni mia!y 
miejsce 3,5 tys. lat p.n.e. Studnie solankowe sta!y si$ 
zal"'kiem wydobycia soli metodami górniczymi. 
Pocz"tki Kopalni Soli Bochnia si$gaj" XIII w.

1

2

a!w!1562 roku zawarto z!nim kontrakt na 
rozbudow# sieci. Ostre kary przewidywano 
dla osób niszcz%cych rury, podobnie jak 
i!dla tych, którzy zanieczyszczali wod# przez 
pranie odzie"y czy p$ukanie jarzyn. W 1587 
roku, w!zwi%zku z!niebezpiecze)stwem 
wyst%pienia zak$óce) w!zaopatrzeniu miasta 
w!wod#, ob$o"ono mieszka)ców dodatkowymi 
op$atami, za pomoc% których sfinansowano 
konieczne naprawy wodoci%gu. Sytuacja taka 
powtórzy$a si# w!1598 roku. 

Czasy Jagiellonów stanowi$y niezwykle 
pomy&lny okres w! rozwoju Ma$opolski. 
Nadanie Bieczowi licznych przywilejów oraz 
dogodne po$o"enie korzystnie wp$ywa$y na 
jego rozwój. Król Kazimierz Jagiello)czyk 
wyda$ miastu przywilej zezwalaj%cy na bu-
dow# miejskiego wodoci%gu i!blechu, czyli 
miejsca bielenia p$ótna. W 1532 roku król 
Zygmunt I Stary nada$ przywilej na budow# 
wodoci%gów i!kanalizacji w!Proszowicach, 
powiatowego miasta znajduj%cego si# na 
pó$nocy województwa ma$opolskiego. 
Dokument stwierdza$: Gdy dla braku wody 
mieszczanie w%Proszowicach z%du!ym kosz-
tem utrzymuj$ konie dla przywo!enia wody, 
a%w%razie po!aru ratunek jest bardzo trudny, 
pozwala przeto król sprowadzi" wod& z%rzeki 

Szreniawy kana#ami do rezerwoaru w%rynku 
i%st$d dostarcza" j$ rurami po domach. By* 
mo"e wi%za$o si# to z!tradycj% warzenia 
w!mie&cie dobrej jako&ci piwa, którego 
znaczn% cz#&* dostarczano na stó$ królewski 
w!Krakowie. Budowa miejskich wodoci%gów, 
z!ca$% pewno&ci%, dobrze &wiadczy o!ówcze-
snych w$adzach miejskich, wykazuj%cych si# 
trosk% o!dostarczanie wody gospodarstwom 
domowym. Niestety, w!czasach nowo"ytnych 
wodoci%g ten ju" nie funkcjonowa$ i!a" do 
lat 60. XX wieku mieszka)cy zaopatrywali si# 
w!wod# w!miejskich studniach. 8 kwietnia 
1540 roku król Zygmunt I zezwoli$ na napra-
w# i!udoskonalenie wodoci%gu miejskiego 
w!Ci#"kowicach, co wskazuje na jego wcze-
&niejsze funkcjonowanie. Powstanie wodoci%gu 
by$o mo"liwe dzi#ki sfinansowaniu budowy 
przez mieszczanina Piotra Bembenka, który 
na ten cel przeznaczy$ 200 z$, kwot# ogromn% 
jak na tamte czasy. Dzi#ki sta$ej zale"no&ci 
Miechowa od, zyskuj%cego na znaczeniu 
i!maj#tno&ci, zakonu stró"ów Grobu Bo"ego, 
zwanych Bo"ogrobcami, miasto zbudowa$o 
wodoci%g ju" w!1543 roku. Na XVI wiek 'ród$a 
po&wiadczaj% dat# budowy wodoci%gów 
w!Limanowej (1585 r.), która prawa miejskie 
otrzyma$a 20 lat wcze&niej. 
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fot. 1.
Fontanna na rynku w Suchej Beskidzkiej.
fot. 2.
Fontanna w Ku)nicach, dzielnicy Zakopanego.
fot. 3.
Fontanna #w. Franciszka na dzieci&cu klasztoru 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
fot. 4.
Fontanna Tereska w My#lenicach. 
fot. 5, 7.
Fontanna z *akiem w Krakowie.
fot. 6.
Fontanna z %gur" koronczarki w Bobowej.
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Pod zaborami
Przez ponad dwa wieki nie uda$o si# odbu-
dowa* krakowskich wodoci%gów zdewa-
stowanych podczas najazdu szwedzkiego 
w!XVII wieku. Brakowa$o zarówno pieni#dzy, 
jak i!zainteresowania. Od po$owy XVII stulecia 
do pocz%tku XVIII wieku miasto nawiedzi$y 
trzy wielkie epidemie, powoduj%c powa"ne 
straty demogra(czne. Sytuacja sanitarna 
miasta sta$a si# katastrofalna. W chwili jego 
zaj#cia przez Austriaków, w!1795 roku, liczba 
ludno&ci sto$ecznego niegdy& Krakowa cofn#$a 
si# do poziomu z!pocz%tku XV wieku. Gdy, na 
mocy postanowie) Kongresu Wiede)skiego, 
utworzono w!1815 roku Wolne Miasto Kraków, 
zwane równie" Rzeczpospolit% Krakowsk%, jego 
Senat, organ najwy"szej w$adzy, rozpocz%$ 
dyskusj# nad stworzeniem nowoczesnego 
systemu zaopatrzenia miasta w!wod#. W 1818 
roku opracowano niezrealizowany projekt 
wykorzystania maszyny parowej w!wodo-
ci%gach krakowskich. Trzy lata pó'niej Feliks 
Radwa)ski, architekt i!profesor Uniwersytetu 
Jagiello)skiego, przedstawi$ Senatowi miasta 
plan zasilania krakowskich wodoci%gów ze 
'róde$ w!rejonie Olszanicy i!Che$mu. Nie 
uda$o si# wdro"y* tej koncepcji, podobnie 
jak, prezentowanych w!ci%gu kilku nast#pnych 
lat, planów dostarczania wody z!Czarnej Wsi, 
Toni i!Bronowic. W rezultacie, przez 30 lat 
istnienia Rzeczpospolitej Krakowskiej, miasto 
by$o pozbawione wodoci%gu. Na w$asn% sie* 
Kraków musia$ czeka* kolejnych kilkadziesi%t 

lat, zw$aszcza "e nie uda$o si# zmaterializo-
wa* kolejnego projektu zaopatrzenia miasta 
w!wod#, opracowanego w!1850 roku przez 
Stanis$awa Bogu)skiego. 

Nowe mo"liwo&ci dzia$ania stworzy$o dopie-
ro nadanie Galicji autonomii w!latach 60. XIX 
wieku. Dzi#ki temu Kraków, znajduj%cy si# od 
1846 roku w!granicach monarchii austriackiej, 
uzyska$ samorz%d, a!jego pierwszym prezyden-
tem zosta$ Józef Dietl, w!1866 roku. Przejmuj%c 
w$adz#, wyst%pi$ on z!wielkim projektem zreali-
zowania inwestycji, s$u"%cych uporz%dkowaniu 
miasta. Jednym z!najwa"niejszych elementów 
tego projektu – oprócz rozwoju kanalizacji, 
wybrukowania ulic i!placów, za$o"enia rze'ni itp. 
– sta$a si# budowa nowoczesnego wodoci%gu, 
dlatego zwróci$ si# do Rady Miasta s$owami: 
Nie zra!ajcie si& Panowie wielkimi kosztami, jakie 
poci$gnie za sob$ urz$dzenie wodoci$gów, bo 
koszta przemin$, korzy'ci za' b&d$ wieczne!(...) 
dla zdrowia i%wygody mieszka(ców koniecznym 
jest doprowadzenie do Krakowa ob)tej wody 
*ródlanej lub rzecznej. 

Chocia" zaopatrzenie miasta w!wod# sta$o 
si# jednym z!podstawowych problemów 
gospodarki komunalnej (na pocz%tku lat 70. 
XIX wieku powo$ano Komisj# Wodoci%gow%, 
której zadaniem by$a koordynacja prac na 
rzecz budowy wodoci%gu), to na jego uru-
chomienie trzeba by$o czeka* kolejnych 30 
lat. Nadal mieszka)cy czerpali wod# z!wielu 
studni, z!których 665 wyposa"onych by$o 
w!pomp#, a!276 tylko w!wiadra. Studzienna 

woda by$a bardzo z$ej jako&ci. Gdy w!1895 roku 
przebadano 74 krakowskie studnie, okaza$o 
si#, "e wi#kszo&* z!nich zawiera$a szkodliwe 
dla zdrowia bakterie, a!niektóre w!ogóle nie 
nadawa$y si# do eksploatacji, z!powodu za-
nieczyszczenia &ciekami kloacznymi. 

Do pocz%tku lat 80. XIX wieku przedsta-
wiono ponad 30 propozycji miejsc i!sposobu 
poboru wody. Wszystkie zosta$y odrzucone 
przez Komisj# Wodoci%gow%. Jednocze&nie 
prowadzono systematyczne poszukiwania 
'róde$ wody poza Krakowem, jak pisano: dla 
poprawy zdrowia publicznego, tj. zmniejszenia 
chorobliwo'ci i%'miertelno'ci. Szukaj%c nowych 
'róde$, badano wod# z!Wis$y, Pr%dnika, D$ubni 
oraz wody gruntowe u!uj&cia rzeki Sanki i!w!do-
linie Rudawy. Ale poszukiwania, prowadzone 
w!promieniu 15 km od miasta, zako)czy$y si# 
niepowodzeniem. Pojawi$ si# nawet, ostatecznie 
odrzucony, pomys$ sprowadzania wody z!Tatr, 
ruroci%giem o!d$ugo&ci 106 km. Na pocz%tku 
lat 80. XIX wieku Boles$aw Lutosta)ski, jeden 
z!cz$onków Komisji Wodoci%gowej Rady 
Miasta, odkry$ bardzo ob(te, znajduj%ce si# 
na g$#boko&ci oko$o 70 m, 'ród$a we wsi 
Regulice, po$o"nej 32 km na zachód od mia-
sta. Na podstawie bada) (zyko-chemicznych 
uznano, "e woda regulicka jest znakomita 
i!nadaje si#, pod ka"dym wzgl#dem, do zasi-
lania wodoci%gów, które mia$y doprowadza* 
wod# do zbiornika g$ównego, planowanego 
na wzgórzu &w. Bronis$awy na Woli Justowskiej. 
Jednym z!in"ynierów, opracowuj%cych projekt, 
by$ wybitny polski hydrolog, Roman Kajetan 
Ingarden, ojciec Romana Ingardena, jednego 
z!najs$awniejszych polskich (lozofów. Chocia" 
na realizacj# projektu przeznaczono 1,5 mln z$, 
to jednak budowa ruroci%gu o!takiej d$ugo&ci 
wymaga$a jeszcze wy"szych nak$adów. Ponadto 
na przeszkodzie realizacji ca$ego przedsi#wzi#-
cia stan#$y wzgl#dy strategiczne. Obawiano 
si#, "e w!razie obl#"enia miasta nieprzyjaciel 
mo"e pozbawi* jego mieszka)ców wody. Co 
wi#cej, ze &rodków przeznaczonych pierwotnie 
na sie* wodoci%gow% zacz#to (nansowa* 
budow# Teatru Miejskiego, co w!rezultacie 
opó'ni$o decyzj# o!rozpocz#ciu prac nad 
krakowskim wodoci%giem. Na pocz%tku XX 
stulecia okaza$o si# te", "e 'ród$a regulickie 
s% w!stanie zabezpieczy* tylko bie"%ce zapo-
trzebowanie na wod#, co dla rozwijaj%cego 
si# miasta stanowi$o istotn% barier#. 

Po wieloletnich dyskusjach, ostatecznie 
dopiero w!1898 roku, Rada Miasta podj#$a 
uchwa$# o!budowie krakowskiego wodoci%gu 
pompowego, zasilanego wod% gruntow% 
z!Bielan. Powo$ano Miejskie Biuro Wodoci%gowe 
(pó'niej Zak$ad Wodoci%gowy), na czele którego 
stan%$ R. Ingarden. Na Bielanach wydr%"ono 
studnie i!postawiono zak$ad pomp, nast#pnie 
u$o"ono ruroci%g, biegn%cy przez Zwierzyniec, 
przedmie&cie Krakowa i!samo miasto. Ze studni 
na Bielanach wod# pompowano do zbiornika 
pod kopcem Ko&ciuszki, sk%d grawitacyjnie 
dociera$a do najwy"ej po$o"onych punktów 
miasta. Po wielu latach stara) i!zabiegów, po 
ukazaniu si# ponad 600 prac, po&wi#conych 
krakowskiemu wodoci%gowi, 14 lutego 1901 
roku dokonano uroczystego otwarcia nowo-
czesnego wodoci%gu: …Nast&pnie wr&czy# 
p. Ingarden prezydentowi miasta dwa z#ote 
klucze od zak#adów wodoci$gowych, prosz$c 
by pozwoli# maszyny w%ruch pu'ci". Prezydent 
miasta p. Friedlein przyjmuj$c klucze – wyra!a# 
wszystkim podzi&kowanie za dok#adne i%sumien-
ne, a%przy tem oszcz&dne wykonanie planów. 
Poczem wypowiadaj$c s#owa <Bogu na chwa#&, 
ludziom na po!ytek> przeci$# bia#o-niebiesk$ 
szarf&, przewi$zan$ oko#o ko#a maszynowego. 
Dano sygna# dzwonkiem i%wszystkie maszyny 
stan&#y w%ruchu. Wodoci$g otrzyma# imi& 
cesarza Franciszka Józefa. By$a to jedna z!naj-
wi#kszych i!najkosztowniejszych inwestycji, 
jakie Kraków wówczas podejmowa$. Powo$ano 
te" przedsi#biorstwo pod nazw% Wodoci%g 
Królewski Sto$ecznego Miasta Krakowa, któ-
rego pierwszym dyrektorem zosta$ Tadeusz 
Jaszczurowski. Dwa lata wcze&niej, 12 sierpnia 
1899 roku wesz$a w!"ycie ustawa, uchwalona 
przez Sejm Krajowy we Lwowie i!zatwierdzona 
przez cesarza, wprowadzaj%ca przymus pod-
$%czenia posesji do wodoci%gu miejskiego. 
W!paragra(e pierwszym ustawy zapisano: 
Ka!dy w#a'ciciel po#o!onego w%obr&bie gminy 
sto#. król. miasta Krakowa domu, nie maj$cego 
studni lub maj$cy studni& o%wodzie niezdrowej, 
obowi$zany jest po otwarciu miejskiego wo-
doci$gu w%dotycz$cej ulicy lub placu po#$czy" 
dom swój z%rzeczonym wodoci$giem. W#a'ciciele 
domów, które powstan$ dopiero po otwarciu 
powy!szego wodoci$gu, musz$ bezwarunkowo 
po#$czy" domy swe z%miejskim wodoci$giem 
b&d$ natomiast wolni od obowi$zku urz$dzenia 
studni. Jednocze&nie przez pó$ wieku gmina 

mia$a prawo pobiera* specjalny podatek, 
przeznaczony na administracj# i!utrzymanie 
wodoci%gu.

Zak$ad Wodoci%gowy na Bielanach czerpa$ 
wod# podziemn% ze z$ó" w!rejonie Bielan 
i!Przegorza$. W momencie uruchomienia obszar 
zasilany przez wodoci%gi obejmowa$ Kraków 
i!Czarn% Wie&, w!obr#bie wa$ów fortecznych, 
a!zamieszkiwa$o go oko$o 90 200 osób. Stopniowo 
sie* wodoci%gowa by$a rozbudowywana. Ju" 
po roku funkcjonowania d$ugo&* wodoci%gu 
wynosi$a 81 km, a!obs$ugiwany obszar wzrós$ 
do 114 tys. mieszka)ców. W 1905 roku powsta$ 
tzw. wodoci%g kamedulski, pierwszy krakow-
ski wodoci%g strefowy, zasilaj%cy klasztor na 
Srebrnej Górze. Siedem lat pó'niej podpisano 
umow# na dostarczanie wody z!uj#cia na 
Bielanach do Podgórza, b#d%cego wówczas 
osobnym miastem. W tym celu u$o"ono 10 km 
rur o!&rednicach 100-300 mm. W 1913 roku 
otwarto tunel pod Wis$%, doprowadzaj%cy wod# 
do wodoci%gu kobierzy)skiego, zasilanego ze 
zbiornika wie"owego w!Skotnikach. W tym 
czasie na Bielanach funkcjonowa$o ju" 76 
studni. Zako)czono tak"e budow# „Dworca 
Wodoci%gowego” przy ulicy Senatorskiej, który 
do dzisiaj piastuje godno&* reprezentacyj-
nego budynku Miejskiego Przedsi#biorstwa 
Wodoci%gów i!Kanalizacji. W 1916 roku, ze 
wzgl#du na prowadzone dzia$ania wojenne 
i!obawy o!zniszczenie uj#cia na Bielanach, 
w$adze wojskowe zbudowa$y na Zwierzy)cu 
tzw. wodoci%g rezerwowy, zlokalizowany 
wewn%trz planowanej linii obrony. Dwa lata 
pó'niej d$ugo&* sieci wodoci%gowej Krakowa 
wynosi$a 140 km. 
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fot. 1.
Most Diabelski w Czernej, 1900 r.
fot. 2.
Krzeszowice, 1900 r.
fot. 3.
Czerna k. Krzeszowic, 1900 r.
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Powstanie i!rozwój krakowskich wodoci%-
gów pozwoli$ na usprawnienie, przestarza$ej 
i!budowanej ca$kowicie bezplanowo, kanalizacji 
miejskiej. W okresie Ksi#stwa Warszawskiego 
utworzono kana$y w!rejonie ulicy Wi&lnej 
i!Pa$acu Biskupiego. Jednocze&nie powstawa$a 
te" sie* kana$ów odprowadzaj%cych nieczy-
sto&ci z!domów mieszkalnych. By$y to tzw. 
kana$y blokowe, gdy" zbiera$y &cieki z!zespo$u 
kamienic, tworz%cych bloki zwartej zabudo-
wy. Prowadzono je nie tylko wzd$u" ulic, ale 
znacznie cz#&ciej wewn%trz tych skupisk, przez 
podwórza i!wzd$u" tylnych &cian kamienic. By$y 
u$o"one bardzo p$ytko, na g$#boko&ci oko$o 
jednego metra, a!niejednokrotnie nawet po-
wy"ej poziomu piwnic. Szczególnie du"o ich 
powsta$o na pocz%tku XIX wieku. Budowano 
je z!$amanego wapienia, piaskowca, por(ru, 
a!dopiero z!czasem zacz#to stosowa* ceg$#, 
pocz%tkowo wykorzystuj%c do ich budowy 
materia$ uzyskany z!burzonych murów miej-
skich. Swoj% wysoko&ci% i!szeroko&ci% docho-
dzi$y nawet do 2 m. Prace te kontynuowano 
w!okresie Wolnego Miasta Krakowa. 

Zasypanie fosy miejskiej, do której wcze&niej 
uchodzi$y &cieki spowodowa$o konieczno&* 
budowy kolektorów. W latach 1818-1820 po-
wsta$ kolektor, który bieg$ od Dolnych M$ynów 
i!uchodzi$ w!zakolu Wis$y pod Wawelem. Do 
1824 roku wybudowano drugi kolektor, odpro-
wadzaj%cy &cieki z!rejonu ko&cio$a &w. !Piotra 

i!Paw$a a" do Starej Wis$y. Jednocze&nie do 
kolektorów pod$%czano kana$y uliczne, do 
których dochodzi$y kana$y domowe. W$a&ciciele 
posesji zostali zobowi%zani do ich budowy 
ustaw% Senatu z!1822 roku. Budowa kana$ów 
by$a najwi#ksz% inwestycj% Rzeczpospolitej 
Krakowskiej. Jednak i!tak od po$owy lat 30. 
do ko)ca lat 70. XIX wieku d$ugo&* kana$ów 
krakowskich wynosi$a niewiele ponad 10 km. 
Zasadniczo s$u"y$y one do odprowadzania 
nieczysto&ci domowych. Wody opadowe 
i!&cieki gospodarcze odprowadzane by$y wci%" 
budowanymi rynsztokami. Pomimo "e, w!1879 
roku, Rada Miasta podj#$a kwesti# rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej ze stopniow% likwidacj% 
kana$ów blokowych, to a" do lat 80. XIX stu-
lecia powszechnie u"ywano przydomowych 
do$ów kloacznych, których zawarto&* beczkami 
wywo"ono za miasto. W rezultacie w!mie&cie 
pozostawa$o oko$o 100 tys.!m0 nieczysto&ci, co 
m.in. przyczynia$o si# do wysokiej &miertelno&ci 
w&ród mieszka)ców, trzykrotnie wy"szej ni" 
w!tym czasie w!Londynie. 

W 1900 roku rozpocz#to budow# nowych 
kana$ów z!zastosowaniem ceg$y i!betonu. 
Jednak ich uj&cia nadal znajdowa$y si# w!ob-
r#bie miasta, albo przy Wi&le lub Rudawie. 
Od 1907 roku stopniowo likwidowano kana$y 
blokowe, cho* wi#kszo&* z!nich przetrwa$a 
nawet do prze$omu lat 50. i!60. XX wieku, 
a!cz#&*, zw$aszcza na Starym Mie&cie, nadal jest 

u"ytkowana. Na pocz%tku XIX stulecia d$ugo&* 
krakowskiej sieci kanalizacyjnej wynosi$a oko$o 
48 km. W latach 1878-1890 zasypano Star% 
Wis$#, co spowodowa$o konieczno&* budowy 
nowych kolektorów. W 1906 roku w$adze au-
striackie opracowa$y wielki program ochrony 
przeciwpowodziowej miast. Jego realizacja, 
rozpocz#ta w!nast#pnym roku, przewidywa$a 
równie" budow# dwóch kolektorów kanali-
zacyjnych, biegn%cych wzd$u" Wis$y. Mia$y 
one odprowadza* &cieki i!wody opadowe ze 
znacznego obszaru Krakowa, pó$nocnej cz#&ci 
Podgórza oraz takich podkrakowskich gmin 
wiejskich, jak: D#bniki, Zakrzówek, Ludwinów, 
Zab$ocie i!P$aszów. Dzi#ki temu d$ugo&* kana$ów 
wzros$a, w!1909 roku, do 87 km. Uruchomienie 
wodoci%gu, rozbudowa betonowych kana$ów 
i!du"ego kolektora z!uj&ciem do Wis$y na D%biu 
znacznie poprawi$o stan sanitarny miasta. 
Wci%" jednak wiele domów nie korzysta$o 
z!kanalizacji. Rozpocz#ty w!1910 roku proces 
przy$%czania do Krakowa gmin podmiejskich 
spowodowa$ spadek wska'nika obiektów 
skanalizowanych w!mie&cie z!68 do 38%. 
Ustawa kana$owa z!1914 roku wprowadza$a 
przymus po$%czenia ka"dego budynku z!ka-
nalizacj% miejsk%. W 1915 roku miejska sie* 
kanalizacyjna osi%gn#$a 91 km. 

W XIX stuleciu Tarnów powi#ksza$ si# 
i!potrzebowa$ wi#cej czystej wody. W 1870 
roku miasto liczy$o 21 779 mieszka)ców 

i!by$o trzeci%, co do wielko&ci, aglomeracj% 
w!Galicji – po Lwowie i!Krakowie. W XIX wieku 
wci%" korzystano z!drewnianego wodoci%-
gu i!studni miejskich. W latach 1814-1826 
zbudowano drewniany wodoci%g ksi#cia 
Sanguszki, z!Rz#dzina do browaru przy ulicy 
Krakowskiej. W 1880 roku wymieniono cz#&* 
ruroci%gu drewnianego, od ulicy Wa$owej 
w!kierunku uj#* na Krzy"u, a!dziewi#* lat 
pó'niej pozosta$% cz#&* tego wodoci%gu 
oraz fragment ruroci%gu do ulicy Piekarskiej. 
Jednocze&nie dotychczasow%, drewnian% 
obudow# studni na Krzy"u zamieniono na 
betonow%. W 1879 roku balneolog i!chemik, 
dr Karol Trochanowski, przebada$ wod# w!48 
tarnowskich studniach oraz wod# pobieran% 
z!rzek: Dunajec, Bia$a i!M$ynówka, a!tak"e z!wo-
doci%gu poprowadzonego od Krzy"a. Wod#, 
pochodz%c% z!wi#kszo&ci studni miejskich, 
uzna$ za szkodliw% dla zdrowia. W tej sytuacji 
trzy lata pó'niej radny Eliasz Goldhammer, na 
posiedzeniu Rady Miasta, wyst%pi$ z!wnioskiem 
o!podj#cie prac nad budow% nowoczesnego 
wodoci%gu. Wci%" jednak czekano na podj#cie 
decyzji. Z$a jako&* wody studziennej przyczy-
ni$a si# w!1899 roku do powstania ogniska 
duru brzusznego, który spowodowa$ &mier* 
17 osób. Wobec takich wydarze), w!1902 
roku, rozpocz#to badanie wód gruntowych 
w!okolicach Tarnowa. Prowadzi$ je przez dwa 
lata zespó$, którym kierowa$ budowniczy 

miejski, in". Szcz#sny Zar#ba, radny miejski, 
in". Janusz Rypuszy)ski i!dr Józef Walczy)ski, 
lekarz miejski, który przeprowadza$ analizy 
chemiczne i!bakteriologiczne. Jednocze&nie 
utworzono tzw. fundusz wodoci%gowy na 
s(nansowanie przedsi#wzi#cia. 

W 1905 roku utworzono w!Radzie Miejskiej 
Komisj# Wodoci%gow%, na czele której stan%$ 
in". Janusz Rypuszy)ski. W nast#pnym roku 
dr!in". Maksymilian Matakiewicz obj%$ stano-
wisko in"yniera hydrotechnika, rozpoczynaj%c 
prac# nad projektem wodoci%gu. Wkrótce 
w!mie&cie zacz#$o dzia$a* Biuro Wodoci%gowe 
pod kierunkiem Matakiewicza. Poniewa" 
pod koniec 1908 roku otrzyma$ on stano-
wisko profesora w!Katedrze Budownictwa 
Wodnego Politechniki Lwowskiej i!dlatego 
na pocz%tku nast#pnego roku jego obowi%zki 
przej%$ in". Zygmunt Ursini. Jednocze&nie, 
w!1906 roku, po zbadaniu wydajno&ci i!jako-
&ci wody, podj#to decyzj# o!budowie studni 
w!.wierczkowie, tu" przy uj&ciu rzeki Bia$ej 
do Dunajca. Te wyniki sta$y si# te" podstaw% 
uchwa$y Rady Miasta, z!3 pa'dziernika 1907 
roku, o!budowie centralnego wodoci%gu 
Tarnowa, zasilanego wod% wg$#bn% z!terenów 
wodono&nych w!.wierczkowie, o!wydajno&ci 
5,5 tys.!m0 na dob#. In!ynier wodoci$gowy 
dr Matakiewicz sk#ada sprawozdanie z%prac 
wst&pnych i%poszukiwa( za wod$. Na podstawie 
'cis#ych bada( terenów bli!szej i%dalszej okolicy 

Tarnowa i%przed#o!onych planów wskazuje, 
!e najodpowiedniejszym i% jedynym terenem, 
z%którego miasto mo!e czerpa" odpowiednie 
ilo'ci wody, jest +wierczków. Na podstawie 
tej decyzji, w!kwietniu 1909 roku, rozpocz#to 
prace budowlane. Koszty przedsi#wzi#cia 
oszacowano na 2,05!mln!koron. 24 listopada 
1910 roku burmistrz Tarnowa, Tadeusz Tertil, 
dokona$ uroczystego otwarcia ruroci%gu 
magistralnego o!&rednicy 400 mm i!d$ugo-
&ci 10!km. Inwestycj# po&wi#ci$ ordynariusz 
diecezji tarnowskiej, biskup Leon Wa$#ga. Tym 
samym, oprócz uj#cia w!Krzy"u, tarnowskie 
wodoci%gi uzyska$y drugie uj#cie wody, 
w!.wierczkowie. Wykonane zosta$o przez (rm# 
Zygmunta Rodakowskiego, ruroci%g g$ówny 
i!sie* w!mie&cie oraz syfon pod rzek% Bia$% 
u$o"y$a (rma „Chylewski i!Wójcicki”, zak$ad 
od"elaziania i!zbiornik w!Krzy"u zbudowa$a 
(rma in". Jana Popielickiego.

fot. 1.
Zdrój G!ówny w Krynicy, 1870 r.
fot. 2.
Studnia przy willi Koliba, 1894 r.
fot. 3.
Otwarcie wodoci"gu w Zakopanem, 1908 r.
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Wszyscy wymienieni specjali&ci pochodzili 
ze Lwowa. Natomiast tarnowska (rma, Micha$ 
Miko&, postawi$a budynki mieszkalne dla 
pracowników wodoci%gów w!.wierczkowie 
i!Krzy"u. W po$owie stycznia 1911 roku oddano 
wodoci%g do pe$nej eksploatacji. Po niespe$na 
dwóch latach do wodoci%gu przy$%czonych 
by$o 741 posesji, a!d$ugo&* sieci rozdzielczej 
osi%gn#$a 40 km. Do ko)ca I wojny &wiato-
wej, ca$kowita d$ugo&* sieci wodoci%gowej 
przekroczy$a 50 km. Warto doda*, "e w!1910 
roku, oprócz nowoczesnego wodoci%gu, 
miasto otrzyma$o równie" elektrowni# i!nowy 
gmach dworca kolejowego. W nast#pnym roku 
uruchomiono lini# tramwaju elektrycznego 
o!d$ugo&ci 2580 m. W 1914 roku powsta$ 
pierwszy kompleksowy projekt kanalizacji 
w!Tarnowie. Jego autorami byli in". Zygmunt 
Ursini i!in". Moj"esz Leuchter.

Po zniszczeniach, jakich do&wiadcza$a Bochnia 
od XVII do XIX wieku, w!mie&cie pozosta$a jedyna 
czynna studnia. Z czasem otwierano kolejne, 

jednak ich ilo&* by$a dalece niewystarczaj%ca dla 
rosn%cej liczby mieszka)ców. Ponadto, w!mie-
&cie stacjonowa$y oddzia$y armii austriackiej, 
które tak"e trzeba by$o zaopatrywa* w!wod#. 
Problem de(cytu wody w!mie&cie cz#&ciowo 
rozwi%zywano dzi#ki „wodniarzom”, którzy za 
op$at%, ca$ymi dniami nosili wod# z!przedmie&* 
miasta i!dostarczali j% do domów. W 1871 roku 
przeznaczono 200 z$ re)skich na utrzymanie 
studni publicznych, natomiast wci%" zwlekano 
z!budow% wodoci%gów, mimo "e w!1883 roku 

w!bud"ecie miasta zarezerwowano na ten cel 
300 z$ re)skich, planuj%c przeprowadzenie 
sieci wodoci%gowej od studni przy szybie 
górniczym „Sutoris”. Spraw# budowy wodo-
ci%gu podj#to dopiero na prze$omie XIX i!XX 
wieku. Sta$o si# to z!inicjatywy ówczesnego 
burmistrza miasta, Ferdynanda Maissa, najd$u"ej 
urz#duj%cego w$odarza Bochni (1896-1918), 
a!w!latach 1895-1914 pos$a czterech kadencji 
galicyjskiego Sejmu Krajowego. Dla s(nan-
sowania inwestycji Rada Miasta zaci%gn#$a 
kredyt oraz uchwali$a specjalny, sta$y podatek 
wodoci%gowy na rzecz zaci%gni#tej po"yczki, 
który pobierany by$ przez 50 lat, a" do 1945 
roku. Równocze&nie powo$ano Miejskie 
Biuro do Spraw Wodoci%gowych. Uroczyste 
uruchomienie sieci nast%pi$o w!1909 roku. 
Jednocze&nie powsta$y: stacja uzdatniania 
wody, hala maszyn i!budynek socjalny dla 

obs$ugi. Dzi#ki temu Bochnia zbudowa$a 
jeden z!najnowocze&niejszych wodoci%gów 
miejskich w!Galicji. W kilkana&cie lat pó'niej 
miasto zosta$o skanalizowane.

Podczas prac kanalizacyjnych, prowadzonych 
w!Wadowicach w!drugiej po$owie lat 50. XX 
wieku, odkryto &lady ruroci%gów drewnianych, 
datowanych na koniec XIX stulecia. Wodoci%g, 
dzia$aj%cy na zasadzie grawitacji, wykonany 
by$ z!drewnianych rur o!&rednicy zewn#trznej 
oko$o 300 mm i!&rednicy wewn#trznej oko$o 

80 mm. Wod# prowadzono drewnianym ruro-
ci%giem od studni, znajduj%cej si# w!górnej 
cz#&ci miasta, przy ulicy Karmelickiej. Biegn%c 
wzd$u" ulicy S$owackiego, przez Plac Ko&ciuszki, 
wzd$u" ulicy Zatorskiej woda dochodzi$a do 
kilku budynków zamo"nych w$a&cicieli oraz 
do studzienki i!basenu przeciwpo"arowego, 
znajduj%cego si# w!Rynku. Natomiast, otwarty 
w!1896 roku, wadowicki szpital uzyska$ zasila-
nie w!wod# miejsk% dopiero w!1906 roku, co 
oznacza, "e przez dziesi#* lat szpitalne $azienki 
by$y zamkni#te dla pacjentów. Wi#kszo&* 
mieszka)ców pobiera$a wod# z!potoków, 
sadzawek i!kilku studni, znajduj%cych si# na 
terenie miasta.

Dyskusj# nad potrzeb% budowy wodo-
ci%gu w!Chrzanowie rozpocz#to w!Radzie 
Miasta na pocz%tku XX wieku. .wiadczy o!tym 
odpowied', z!grudnia 1903 roku, burmistrza 
miasta, Zygmunta Kapplera, na interpelacj# 
w!sprawie budowy wodoci%gu w!mie&cie, 
zg$oszonej przez radnego Benjamina Landerera. 
W nast#pnym roku, na pro&b# burmistrza, 
zarz%dca i!in"ynier kopalni w#gla kamienne-
go „Siersza” przeprowadzili badania, których 
celem by$o znalezienie podziemnego uj#cia 
dla planowanego wodoci%gu. Stwierdzili jed-
noznacznie, "e: wody wystarczy dla kilku takich 
miast jak nasze oraz, "e w!Chrzanowie jest: taka 
ob)to'" wody, !e rzadko, które miasto jest w%tak 
szcz&'liwym po#o!eniu. Dysponuj%c tak% opini%, 
w!kwietniu 1905 roku, burmistrz przed$o"y$ 

radnym plan i!kosztorys budowy wodoci%gu 
w!gminie. Warto&* inwestycji szacowano na 
poziomie 400 tysi#cy koron. Niestety, przez 
kolejne dwa lata w!Radzie Miasta toczono 
dyskusj# nad przed$o"onym projektem, do 
którego zg$oszono wiele zastrze"e). Pada$y 
równie" stwierdzenia neguj%ce potrzeb# 
budowy wodoci%gu. Jednak epidemia, która 
wybuch$a w!mie&cie w!1907 roku jednoznacznie 
udowodni$a, "e – ze wzgl#dów zdrowotnych 
– nale"y budowa* nie tylko wodoci%gi, ale 
i!kanalizacj#. Wzgl#dy (nansowe po raz kolejny 
opó'ni$y realizacj# przedsi#wzi#cia. Podczas 
posiedzenia Rady Miasta, 14 wrze&nia 1910 
roku, podj#to uchwa$# wnioskuj%c% o!do(nan-
sowanie inwestycji przez w$adze pa)stwowe: 
Zgodnie z%wnioskiem radnego Stanis#awa 
Olszewskiego, gmina postanawia wybudowa" 
wodoci$gi i%w%tym celu wnie'" podanie do c.k. 
Ministerstwa przez c.k. Starostwo o%udzielenie 
wydatnej subwencji przy za#$czeniu planów 
i%kosztorysów, które gmina posiada. Dwa lata 
pó'niej Rada Miasta upowa"ni$a burmistrza 
do zaci%gni#cia po"yczki w!wysoko&ci 150 tys. 
(na pokrycie kosztów prac wst#pnych) oraz 
powo$a$a o&mioosobow% komisj#, która mia$a 
przedsi#wzi%* wst#pne prace, potrzebne przy 
budowie wodoci%gów i!kanalizacji. Jednak a" 
do wybuchu I wojny &wiatowej nie uda$o si# 
wyj&* poza stadium dyskusji, która powróci$a 
na pocz%tku lat 20. minionego stulecia. 

Najstarsza kanalizacja w!O&wi#cimiu zosta$a 
zbudowana w!drugiej po$owie XIX wieku. 
Mia$a ona jednak bardzo ograniczony zasi#g. 
S$u"y$a do odprowadzania &cieków i!wód 
opadowych z!dworca kolejowego przez rów, 
nazywany potokiem „Sekwana”, uchodz%cy 
wprost do Wis$y. .cieki gospodarczo-bytowe 
z!poszczególnych posesji odprowadzane by$y 
do kanalizacji przez osadniki gnilne, które 
jednak nie stanowi$y wystarczaj%cej ochrony 
przed zanieczyszczeniem rzeki.

W 1907 roku ksi%dz Jan Wi&niewski zacz%$ 
opisywa* histori# i!zabytki miejscowo&ci 
regionu olkuskiego. Jego praca zosta$a opu-
blikowana *wier* wieku pó'niej jako „Dzieje 
miasta Olkusza jego ko&cio$ów i!pami%tek”. 
W pracy tej znajduje si# informacja o!wybu-
dowaniu wodoci%gu, doprowadzaj%cego do 
miasta wod#: wodoci$g zbudowano oko#o 
1858 roku Rury czerpalne zosta#y u#o!one 
w%ulicy ,uradzkiej. D#ugo'" wodoci$gu wynosi 

ok.1/2 wiorsty. Spod wsi Czarna Góra „Uj#cie” 
dostarcza$o wod# ruroci%giem "eliwnym do 
zdroju zlokalizowanego przy ul. -uradzkiej. 
W 1903 roku oddano do eksploatacji wo-
doci%g grawitacyjny, dostarczaj%cy wod# ze 
wsi Witeradów do wie"y ci&nie), znajduj%cej 
si# na olkuskim rynku. Ruroci%g ten, kosztem 
95 tys. rubli, wybudowa$a warszawska (rma 
Bronikowski i!S-ka. Pocz%tkowo woda z!wie"y 
dostarczana by$a tylko do trzech budynków, 
natomiast inni mieszka)cy przychodzili po 
wod# do zbiornika. W 1912 roku na kilku uli-
cach Olkusza zacz#$a funkcjonowa* miejska 
kanalizacja. 

fot. 1.
Wie'a ci#nie& w Olkuszu, 1934 r.
fot. 2.
Wie'a ci#nie& w Tarnowie.
fot. 3.
Wie'a ci#nie& w Brzeszczach, 1922 r.
fot. 4.
Archiwalne projekty wodoci"gów w Olkuszu, 1902 r.
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W 1891 roku wodoci%g miejski powsta$ 
w!My&lenicach. Mia$ on jednak tylko 968 m. 
Pod koniec XIX wieku zacz#to równie" roz-
wa"a* budow# wodoci%gu na S%decczy'nie. 
Nowoczesne wodoci%gi powsta$y w!1896 roku 
w!Grybowie. W Nowym S%czu prze$om nast%pi$ 
w!maju 1904 roku, kiedy to burmistrz, W$adys$aw 
Barbacki, zleci$ opracowanie koncepcji miej-
skiego wodoci%gu. Wed$ug sporz%dzonych 
planów i!oblicze), projektowany wodoci%g 
mia$ dostarcza* wod# dla 22 tys. mieszka)ców 
Nowego S%cza, a!w!perspektywie 30 lat – dla 
44 tys. Opracowuj%cy projekt in"ynier miejski 
zak$ada$, "e zu"ycie wody na cele publiczne 
i!przemys$owe wyniesie 100 l na g$ow# w!ci%gu 
doby, co wynika$o z!norm obowi%zuj%cych 
w!miastach niemieckich. Koszt inwestycji 
oszacowano na 1240 tys. koron. Zgodnie 
z!projektem, woda mia$a przep$ywa* z!10 uj#* 
w!.winiarsku do rezerwuaru o!g$#boko&ci 10 m. 
St%d, ruroci%giem, wod# przepompowywano 
do zbiornika w!Roszkowicach, usytuowanym 
na wzgórzu roszkowickim i!góruj%cym nad 
miastem. Jego zadaniem by$o magazynowanie 
wody oraz wyrównywanie i!ujednostajnianie 
ci&nienia oraz ustalanie wysoko&ci poziomu 
wody, podnoszonej przez pompy. Pojemno&* 
betonowego, dwukomorowego zbiornika 
wynosi$a 2200!m0. Górna kraw#d' ruroci%gu 
le"e* mia$a na g$#boko&ci 1,7 m, co zabez-
piecza$o przed przemarzaniem. Na rogach 
ulic przewidziano instalacj# podziemnych 
hydrantów, s$u"%cych do skrapiania ulic 
i!gaszenia po"arów. Dyskusje nad koncepcj% 
s%deckiego wodoci%gu ci%gn#$y si# przez kilka 
lat i!przenoszone by$y nawet na forum Sejmu 
Krajowego we Lwowie. W rezultacie budow# 
wodoci%gu rozpocz#to dopiero wiosn% 1911 
roku, ale ju" w!nast#pnym roku inwestycja 
zosta$a uruchomiona. Wraz z!ni%, w!ratuszu 
miasta, otwarto zak$ad wodoci%gowy, któ-
rego zespó$ tworzy$o o&miu pracowników 
etatowych: monter, maszynista, pomocnik 
maszynisty, dozorca sieci, pracownik biurowy, 
stró" w!.winiarsku oraz stró" w!Roszkowicach. 
Pierwszym kierownikiem zak$adu zosta$ in". 
Roman Gdesz. O rzetelno&ci wykonania ca$ej 
inwestycji &wiadczy jej bezawaryjne funkcjono-
wanie, nawet w!warunkach I wojny &wiatowej.

 Prze$om XIX i!XX wieku by$ dla Zakopanego 
okresem bardzo intensywnego rozwoju. 
Z!ma$ej osady przekszta$ci$o si# ono w!o&rodek 

przemys$owy, uzdrowiskowy i!turystyczny. 
W$a&nie wtedy w!Zakopanem powsta$ pierwszy 
wodoci%g. Jego plany zosta$y opracowane 
w!1904 roku przez in". Ignacego Radziszewskiego, 
który od maja 1901 roku pracowa$ w!przedsi#-
biorstwie „Drzewiecki i!Jeziora)ski” – Akcyjne 
Towarzystwo Budowy Maszyn i!Urz%dze) 
Sanitarnych w!Warszawie. Radziszewski da$ 
si# pozna* jako wybitny projektant sieci 
wodoci%gowych i!kanalizacyjnych w!wielu 
rosyjskich miastach, a!na ziemiach polskich, 
oprócz Zakopanego, przygotowa$ plany wo-
doci%gów dla Piotrkowa i!D%browy Górniczej. 
By$ tak"e autorem projektu oczyszczalni 
&cieków dla fabryki celulozy we W$oc$awku. 
Z kolei inicjatorem budowy wodoci%gu 
w!Zakopanem by$ wójt, dr Andrzej Chramiec, 
który w!1886 roku obj%$ w!mie&cie posad# 
lekarza klimatycznego. Wa"n% rol# w!ca$ym 
przedsi#wzi#ciu odegra$ tak"e W$adys$aw 
Zamoyski, wybitny dzia$acz spo$eczny. We 
wrze&niu 1912 roku dwudziestotrzyletni% 
dzia$alno&* tego w$a&ciciela dóbr zakopia)-
skich na Podhalu podsumowywa$a „Gazeta 
Narodowa” s$owami: Nie by#o w%Zakopanem ani 
jednej sprawy, ani inwestycji, w%której by hrabia 
W#adys#aw Zamoyski nie bra# udzia#u i%której 
by szczodrze nie popar#. Telefony, rozszerzenie 
poczty, szko#y, muzea itp. to w%wielkim stopniu 
jego zas#uga. Odda# gminie uj&te ju! *ród#a dla 
urz$dzenia wodoci$gów i%przyzna# dla nich 
teren ochronny na swoich gruntach; pozwoli# 
klimatyce na urz$dzenie parku w%swym lesie. 
Na pocz%tku listopada 1904 roku Rada Gminy 
Zakopane, spo&ród pi#ciu ofert, wybra$a 
wykonawc# wodoci%gu. Zosta$a nim (rma 
Zygmunta Rodakowskiego ze Lwowa, mimo 
"e faworyzowanym przedsi#biorstwem by$a 
(rma „Drzewiecki i!Jeziora)ski”. O przebiegu 
post#powania ofertowego tak pisano: Nie by#o 
tajemnic$, !e ogó# w%gminie i%wi&kszo'" Rady 
gminnej by#a jak naj!yczliwiej uprzedzona do 
firmy warszawskiej Drzewiecki & Jeziora(ski. I nic 
dziwnego; firma ta przygotowa#a szczegó#owe 
plany i%kosztorysy, a%nadto Zakopianie s$ pod 
specyalnym urokiem warszawiaków, którym 
zreszt$ maj$ do zawdzi&czenia swój byt jako 
uzdrowisko. Bo czem by# Kolumb dla Ameryki, 
tem jest Warszawa dla Zakopanego. Wszyscy 
te! byli pewni, i! robot& wodoci$gu zakopia(-
skiego otrzyma firma warszawska. Radni gminni 
trze*wo si& jednak patrz$ na interesa gminy; 

na wodoci$g zaci$gaj$c po!yczk&, musz$ by" 
w%wydatkach oszcz&dni i%mimo najszczerszej 
sympatji dla pp. Drzewiecki & Jeziora(ski, mimo 
wyra*nej uwagi, !e najmilej by#oby odda" robot& 
warszawiakom i%w%ten sposób jeszcze bardziej 
uj$" sobie !yczliwe im miasto, mimo wszystko 
jednomy'lnie zatwierdzi#a Rada gminna ofert& 
p. in!yniera Rodakowskiego. Zasadniczymi 
argumentami, decyduj%cymi o!zwyci#stwie 
(rmy lwowskiej, by$ zaproponowany przez ni% 
25,5% upust kosztów wykonania w!stosunku 
do ceny wyj&ciowej, jak równie" doskona$a 
rekomendacja ze strony Rady miasta Lwowa, 
za wykonanie w!stolicy Galicji sieci wodoci%-
gowej o!d$ugo&ci 108 km. 

Realizacj# wodoci%gu rozpocz#to w!1905 
roku. Zaplanowano dwa uj#cia wody. Jedno 
w!Ku'nicach, na wysoko&ci 1034 m n.p.m., ju" 
wcze&niej zorganizowane przez hr. Zamoyskiego, 
w!celu zaopatrywania w!wod# pobliskich 
zabudowa) dworskich. Od pocz%tku by$o 
budowane z!my&l% o!dostarczaniu wody dla 
Zakopanego. Drugie uj#cie zlokalizowano „Pod 
Capkami”, na wysoko&ci 902 m n.p.m. W 1906 
roku gotowa by$a zasadnicza cz#&* sieci oraz 
dwa zbiorniki zasilaj%ce. Jeden z!nich nadal 
stoi przy alei Przewodników Tatrza)skich, przy 
drodze do Ku'nic. Drugi zbiornik zlokalizowano 
na Anta$ówce. Jego projekt wykona$, w!marcu 
1906 roku, Emil Mazurski, jeden z!kierowników 
budowy wodoci%gu. Zbiorniki zosta$y wznie-
sione w!tym samym roku, o!czym &wiadczy 
data na frontowej elewacji. O(cjalny odbiór 
inwestycji przez w$adze miasta nast%pi$ dwa 
lata pó'niej. Rury jedenastokilometrowego 
wodoci%gu poprowadzono g$ównymi zako-
pia)skimi ulicami: Zamoyskiego, Krupówkami, 
Witkiewicza, Jagiello)sk%, Chramcówkami, 
Nowotarsk% i!Ko&cielisk%. Wed$ug projektu 
wodoci%g móg$ zaopatrzy* w!wod# oko$o 
20 tys. mieszka)ców. Na jego budow# gmi-
na zaci%gn#$a po"yczk#, w!wysoko&ci 400 
tys. koron, na któr% gwarancji udzieli$ Sejm 
Galicyjski. Niestety, ograniczone mo"liwo&ci 
(nansowe gminy nie pozwoli$y na jednocze-
sn% budow# sieci kanalizacyjnej. Sta$o si# to 
pretekstem do ataków na Chramca ze strony 
innego zakopia)skiego lekarza, dr. Tomasza 
Janiszewskiego. Do ataków przy$%czy$ si# 
Stanis$aw Witkiewicz, który w!cyklu artyku$ów, 
zatytu$owanych „Bagno”, zarzuca$ Chramcowi 
hamowanie tempa rozwoju Zakopanego. Sam 

Chramiec w!swoich wspomnieniach napisa$: 
Przeprowadzenie budowy wodoci$gu poczytuj& 
sobie za zas#ug&, lecz nie ponad miar&. W 1909 
roku zrobiono pomiary do opracowania pla-
nów i!kosztorysu kanalizacji. Niestety wybuch 
I!wojny &wiatowej oddali$ w!czasie ich realizacj# 
o!blisko 30 lat. 

Okres mi$dzywojenny i"II wojna %wiatowa
Na pocz%tku lat 20. XX wieku w!Krakowie 

zaczyna$o brakowa* wody. Ros$a liczba lud-
no&ci, natomiast poziom Wis$y znacznie si# 
obni"y$, a!kilka studzien trzeba by$o zamkn%* 
z!powodu uszkodzenia (ltrów i!ich zamulenia. 
W zwi%zku z!ograniczon% wydajno&ci% studni 
na Bielanach, zacz#to zasila* wody podziemne 
wodami rzecznymi, buduj%c pi#* basenów 
in(ltracyjnych. Zak$ad na Bielanach zosta$ 
przystosowany do produkcji „sztucznej wody 
podziemnej”. Za pomoc% pomp, nap#dzanych 
maszyn% parow%, pobierano z!Wis$y wod#, 
kieruj%c j% do basenów. Po przej&ciu przez 
warstwy (ltracyjne, woda by$a na tyle czysta, 
"e nie wymaga$a dodatkowego uzdatniania. 
Modernizacja pozwoli$a na podniesienie 
wydajno&ci uj#cia na Bielanach o!oko$o 6%. 
W latach 1924-1925 Zak$ad Wodoci%gowy 
zosta$ zmodernizowany, dzi#ki czemu wy-
dajno&* wodoci%gu krakowskiego wynosi$a 
25!tys.!m0 na dob#, a!jego d$ugo&* wzros$a do 
168 km. W 1928 roku do wodoci%gów pod$%-
czono obiekty wojskowe w!Rakowicach i!na 
Pr%dniku Czerwonym, a!w!dwa lata pó'niej 
tak"e obiekty wojskowe na Woli Justowskiej 
i!Bronowicach Wielkich. Na pocz%tku lat 30. 
XX wieku wodoci%g dociera$ do prawie 65% 
budynków miasta. 

fot. 1, 3.
Krakowskie wodoci"gi powsta!y 1901 r.
fot. 2.
Budynek zarz"du tarnowskich wodoci"gów 
powsta! w 1911 r.
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