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1

obszarowa ocena iakościwodv dla miasta i gminy czechowice-Dziedzice
Na podstawie ań. 4 pkt.l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 202l r., poz. 195) i § 23.1 Rozpoządzenia Ministra 7,łlrolńa z dnia
7 grudnia 20l7r. w sprawie jakościwody pmeznaczonei do spoĘcia pm,ez ludzi
(Dz. U. z2017r., poz.2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w

Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakościwody

pyzezlnaczonej do spożycia za 2020r.

1. Wykaz

producentów wody.

Producentem wody na terenie miasta

i

gminy jest Aqua S.A.

w

Bielsku-Białej.

Woda dla miasta Czechowicę-Dziędzice dostarczana jest przsz Przedsiębiorstwo
Wodociągów

i

Kanalizacji Sp.

,

o.o. wCzechowicach-Dziedńcach,

a na teren gminy

przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miej skiej Czechowic e-Dziedzice.

-

-Ł+redsiębiorstwo GórniczeMining§efrricesand
Dziedzicach korzysta z własnego ujęcia wody.

EngiĘc€ri$g

§p z o,o. w Czeehowieach- -

.

P.U.H. Akro korrysta z własnego ujęcia wody.

2.

Produkcja wody i sposób uzdatniania.

-

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostarcza średnio 5 5I4 m3ld,

-

Przedsiębiorstwo Inzynierii Miej skiej dostarcza średnio 906

- Woda

m3 l d.

dostarczana przez Aqua S.A. jest poddawana filtracji, koagulacji
,ł
dezynfekcji chemicznej.

Przedsiębiorstwo Górnicze

i

końcowej

Mining Services and Engineering Sp. z

o.o.

w Czechowicach-Dziedzicachprodukuje średnio 2 000 m3ld. Stosowana jest ftltracja oraz
derynfekcj a chemiczna.

- P.U.H.

,,Akro" produkuje średnio 5 m3ld. Stosowana jest dezynfekcja chemiczna.
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J.

Liczba ludności zaopatrywan{ w wodę.

Na terenie miasta Czechowice-Dziedzice liczba ludności zaopatrywanej 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 badanychptzez

Państwową Inspekcję Sanitamą,

a

także wyniki uzyskane ptzez producentów wody

w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazĘ
stan

jakościodpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowi a z dńa 7 grudnia

2017 r.

w sprawie jakościwody przezrlaczonej do spożycia ptzęzludzi (Dz.U. z20l7r.,

poz.2294).
5.

P łze|rl o czen

ia

d

opu s zczalny ch

p

ara m etrów

ja

ko ści w

o

dy.

Na terenie gminy Czechowicę-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły
przelłoczenia wartościdopuszczalnych badanych parametrów.
6.

Zgloszónie rea kcj i niep ożąda ny ch zw iązanych ze spoĘciem wo dy.

W roku 2020 nię

odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy doĘczących reakcji

niepożądany ch nviązarry ch ze spoĘciem wody.
7.

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone pr;zez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizaryj ne.

Z

uwagi na dobrą jakośćwody na terenie gminy Czechowice-Dziędzice nie było

koniecmościprowadzenia postępowń administracyjnych i dzińafi naprawczych.
Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Czechowice-Dziedzice dokonano
w ocenie okresowej jakości wody zaI i II półrocze 2020 roku uznając wodę dostarczaną
konsum en tom za b ezpieczną.

Państworvy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań

z badań wody

wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

oraz przedsiębiorstwa wodociągowe z ajęć objętych nadzorem w 2020 roku, stwierdza
przydatnośćwody do spoĘciapyzez ludzi dla gminy Czechowice-Dziedzice.
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Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Czechowicę-Dziedzice,43-502, Plac Jana Pawła II l,
2. ONS-HKiŚ - a/a.
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