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2021
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Czechowice-Dziedzice

Okresowa ocena jakościwody zaII półrocze 2020 r.
Na podstawie art. 4 pkt.l Ustawy
Sanitarnej (Dz.

z

U. z ż02I r., poz.

dnia 7 grudnia 2017 r.

w

z dńa

195)

14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji

i § ż2 Rozporządzenia

Ministra Zdrowia

sprawie jakościwody przeznaezonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
dokonał oceny okresowej za II półrocze 20ż0 r. na terenie miasta

i

gminy Czechowice-

Dziedzicę.
Woda dla miasta dostarczan a byŁa przez:

-

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i

Kanalizacji

w

Czechowicach-Dziedzicach Sp.

z

o.o.,

43-502 Czechowice-Dziędzice ul. Legionów 85.

Woda na teren gminy dostarczanabyłaptzez:
- Przedsiębiorstwo InĘnierii Miejskiej Sp. z o.o., 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Szarych
Szeregów 2.

Na

terenie gminy działĄą również podmioĘ wykorzystujące wodę pochodzącą

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

W

okresie od 01 lipca do 31 grudnia ż020 r.

w

ramach prowadzonego przez

Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nńzoru nad jakością
wody przęTlaczonej do spoĄcia przęz ludzi pobrano 13 próbek wody, w ramach kontroli
wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe pobrano 15 próbek wody,

zgodnie

w

z

zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone

załączntku nr 1

i

nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z

dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz.U. z 20I7r. poz. 2294)
- wszystkie próbki w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym
w w/w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy

nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w § 12

w/w

rozporządzenia,

Oceny bezpteczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie miasta

i

gminy

dokonano na podstawie:
analizy wyników badań probek rł,ody.
sytuacj

i epidemiolo gicznej

r,ł, zakresie

chorób zakaźny ch,

nieodnotowanta zdarzeń mogącl,ch mieć negatyr.vnv wpływ na zdrowie publiczne
związany ch z j ako

ści ą

wo dy pr ze znac zonej do

s

p o z,r- c i

a.

lrznąąc wodę dostarczaną konsumentom na terenie gmin1,, zabezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwow1, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
strvierdza:

przydatnośćwody do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy
Czechowice-Dziedzice.
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Otrzymują:

|.Urząd Miasta iGminy Częchowice-Dziedzice pl. Jana Pawła lI
2.
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- a/a.

l 43 - 502 Częchowice- Dziedzicę,

