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Burmistrz Miasta i Gminy
Czechowice-Dziedzice
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Okresowa ocena jakościwody zaII półrocze 2019 r.
Na podstawie art. 4 pkt.l Ustawy

z

dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

U. z 2019 r., poz. 59) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
Sanitarnej (Dz.

dokonał oceny okresowej za II półrocze 2019 r. na terenie miasta

i

gminy Czechowice-

Dziędzicę.
Woda dla miasta dostarczana była przez:

-

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i

Kanalizacji

w Czechowicach-Dziędzicań Sp. z

o.o.,

43-502 Czechowicę-Dziędzice ul. Legionów 85.

Woda na teren gminy dostarczanabyłaprzęz:
- Przedsiębiorstwo InĄnierii Miejskiej Sp. z o.o., 43-502 Czechowicę-Dziędzice ul. Szarych
Szeregów 2.

Na

terenie gminy dzińają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą

z indywidualnych ujęć w ramach działalnościgospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji
Sanitarnej.

W

okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 r.

w

ramach prowadzonęgo przez

Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi pobrano 18 próbek wody, w ramąch kontroli
wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmilŃy wykorzystujące

wodę pochodzącą

z

indywidualnych ujęć w ramach działalnościgospodarczej pobrano

próbek wody, zgodnie

z

18

zat,wierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania

określone w załączniku nr 1

i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi (Dz. U.

z 2017

r.

poz. 2294) - wszystkie próbki w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom
określonym w w/w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy

nie przedstawili oceny ryzyka, o ktorej mowa w §12

w/w

rozporządzenia.

Oceny bezpteczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie miasta

i

gminy

dokonano na podstawie:
ana|tzy wyników badań próbek wody,

sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakażnych,
nieodnotowania zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne
związany ch z j ako ścią wody pr zęznaczonej do spozyc ia,
uznaJąc wodę dostarczaną konsumentom na terenie gmin1, zabezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyzsze, Państwowy Powiatorł1, Inspektor Sanitam1,

r,v

Bielsku-Białej

stwierclza. ze:

woda na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice pochodząca z ujęć obję§ch

nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej jest
przydatna do spożycia.

dr n. med.Jarosław Rutkieuia
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