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Data i porlpis,.,...,,.....Śr4,,.:,...

Okresowa ocena jakościwody za I półrocze2019 r.
Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy
Sarritamej

z

(Dz U. z

z

dnta 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

2019 r., poz. 59)

i § 22

Rozporządzerria Ministra Zclro.,via

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościrvody pTzeznaczonej do spozyciir przez, lvdz,i

(Dz. U. z 2011 r., po,z, 2294),

Państr.vorr,},

dokonał oceny okresorvej za

i

Porviatowy Inspektor Sanitarny rv Bielsku-Białej

półroczę 2079 r. na tęrcnie miasta

i

gmin1, Czechowice-

Dzieclzicę.

Woda dla lniasta dostarcz;rna była przez:

-

Przedsiębiorst,,vo Wodociągów
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Woda na teren grniny dostarczana była przez:

- Przedsiębiorstr,vo Inzyrlierii Miejskiej Sp. z o.o., 43-502 Czeclrowicę-Dziedzice ul. Szarych
Szeregorv 2.

Na

terenie grlirly dz,iałają rólvniez poclmioty wykorzystujące wodę pochodzącą

z indyr,vidualnych ujęó w ramaclr działalnościgospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji
Sanitarr'ej.

W okresie od 0l stycznia do 30 czerwca 2019 r. rv ratnach prowadzonęgo

pr7,ę7,

Państwowego Porviatowcgo Inspektora Sanitarrrego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakościr1

wody przeznaczoriej do spozycia przez ludzi pobrano 20 próbek wody, w ramach kolrtroli
r,vewnętrznej prolvadzonej przez przedsiębiorstrva wodociągowe

woclę pochodzilcą

z indylviclualnych

próbek r.vocly, zgocinie

z

i podmioty

rvykorzystujące

rrjęć w ramach clziałalnościgospodarczej pobrano 21

zatrvierdzonym hannonogralleln uwzględniającylll rvytnagallia

(

określone wzałącznlkuru 1inr4do Rozporządzerria MirristraZdro,nvia zdnia7gruclrria ż0l7r.
r,v

spralvie jakościwody pT7,eznac7,onej do spozycia przez luclzi (Dz.U. z 20l7r. poz. 2ż94) -

wszystkie probki w zakresie badanycir parametrór.v odporviadały wymaganiorn określonyrn
w w/w rozporządzerńu.

Przedsiębiorcy

nie plzeclstarvili oceny ryzyka, o której mowa w §12

w/w

rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego kollsunlentów wody na terenie miasta

i

gminy

dokonano na podstawie:
analizy r,vyniko,uv badań próbek lvody,
sytrracj

i

epi demi

o 1o

gicznej lv zakres i e choró b zakaźny ch,

nieodnotowania zdarzeń mogącyclr rnieć negatyłvny wpływ na zdrowie publiczne

zwlązanych z jakościąwody pTzęznaczoncj do spozycia,
uznając wodę dostarczaną konsurnentonr lla teretlie g:llinv z,abezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyzsze, Paristwor,vy Powiatorr,1, Irrspektor Sanitanry lł, Bielsktt-Białej
strr.,ierclza:

prz_v-datnośćłvotly do spożycila przez

ludzi na terenie miasta i gminy Czechowice-

Dziedzice.
Potiatorły lrupehor §anihml,
w Bielsłu-Białej
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