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Czechowice-Dziedzice

Obszarowa ocena i akościwodv dla ndą§!Łigrniuy_.]Qzechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 4 pkt.l Ustawy z dlria 14 marca 1985r. o Państwowej trnspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 20l7r.lv sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.

z20l7r., poz.

po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy

2294),,

w

Inspektor Sanitarny

Powiatowy

Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakościwody

przeznaczonej do spoĘcia za2018r.

1. Wykaz producentów

wody.

Producentem wody na terenie miasta i gminy jest Aqua S"A. w Bielsku-Białej. Woda

dla rniasta Czechowice-Dziędzicę dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów

i

Kanalizacji Sp.

Przed

si

ębi

z

o.o. w Czechowicach-Dziedzicach,

orstwo Inzynieri i Mi

ej

skiej

C

zeclrowic

ę

a na

teren gminy przęz

-D ziędzic e.

Przedsiębiorstwo Górnicze Mining Servicel; and Engineering Sp. zo,o. w CzechowicachDziedzicach kclrzysta z własnego ujęcia wołly"

2.

Frodukcja wody i sposób uzdatniania.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali:łacji Sp. z o.o. dostarcza średnio 5 514 m3ld,
Przedsiębiorstwo Inzynierii Miejskiej dostarcza średnio 906 m3ld,

V/oda dostarczana przęz Aqua S,A. jest poddawana filtracji, koagulacji
dezynfekcj i chemicznej

"

i

końcowej

Przedsiębiorstwo Górnicze Mining Services and Engineering Sp. z o.o. w Czechowicach-

Dziedzicach produkuje średnio2 000 m3/d. Stosowana jest filtracj a araz dezynfekcja
końcowa.
J. Liczba ludnościzaopatrywanej w wodę.

Na terenie miasta Czechowice-Dziedzice liczba ludności zaopattywanej w

wodę

wodociągową wynosi szacunkowo 35 700 osób. a na terenie gminy 9 200 osób.
4"

Jakośćwody.
Do oceny jakościwody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanychprzez

Państwową Inspekcję Sanitarną,

w

a

także wyniki uzyskane plzez producentów wody

ramach prowadzonej kontroli wewrrętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za

wyjątkiem próbki wody z własnego ujęcitr pobranej w P.U,H. Akro ul. Komorowicka 9

w

Czechowicach-Dziedzicach, vrykazały stan jakościodpowiadający wymogom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z

dnia

7 grudnia

2017

r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z20I7r., poz.2294).
P

rzekr o czen i a

d op u s

zcza|ny ch

pa

ra m etl,ów

j

ako ści w o dy.

W próbce wody przeznaczonej do splżycia pochodzącej z ujęcia własnego P.U.F{.
Akro ul. Komorowicka 9 w Czechowicach-Dziedzicach. pobranej w dniu 03.08.2018

w

r.

ramach interwencji, prowadzonei puez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Bielsku-Białej stwierdzono obecnośćbakterii grupy coli i Escherichia coli.

W związku z tym. że poryższę zdarz:,ęnie miało charakter incydentalny i wystąpiło

tylko lokalnie, a badania przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych
wykazały jakośćwody zgodną

z

wymogami obowiązującego rozporządzenia, uznano

wodę dostarczaną na teren Czechowic-Dziedzic za bezpieczną

i nie

wpływającą

negatywnie na zdrowie konsumentów.
6.

Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spoĘciem wody"

W roku 2018 nie

odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji

niepoządany ch związany ch ze spozyciem rvody.
7.

Prowadzone postępowania administraryjne i działania naprawcze prowadzone przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj ne.
Stwierdzenie obecnościbakterii Escherichia coli

i

grupy coli

w wodzie

pobranej

z indy"widualnego ujęcia P.U.H. Akro ul. Komorowicka 9 w Czechowicach-Dziedzicach

było powodem wszczęcia postępowania administracyjnego przęz

Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Podjęte działanianaprawcze przez

}

zaruądcę doprowadziły do przyvwócenia jakości wody do wymogów obowiązującego
rozparządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w

Bielsku-Białej,

po

analŁie

sprawozdań z badań wody wykonanych prz,ez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalnośćgospodarczą

w 2018 roku, stwierdza prrydatnośćwody do spoĘcia przez ludzi na terenie miasta

i

gminy Czechowice-Dziedzice,

z

zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia

wody w P.H.U. Akro ul. Komorowicka 9 w Czechowicach-Dziedzicach.

ńr n. med. ,larosław Rttkiewia

Otrzymują:

I,''Urząd Miasta i Cminy Czechowice-Dziędzicę,43-502, Plac Jana Pawła II
2.
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