KoPlA
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARI\Y

WKATOWICACH

e-mail

:

PLAC GRUNWALDZK, 8-10, 40-127 KATOWICE
ps s e. kątow ice@p is. gov. pl
http

:

//www, ps

s e.

katow ic

Katowice, dnia 03.03.2020 r.
sekretarigl
32257 0404

NS/HKiŚ/4 564Nl412020
l t,

Fttx

\.,',.

32 253 24 89

",.

Centrala
32 253 24 60

32 253 24 99

Sekcja Higieny
Żywności,Żlluienia
i Przedmiotów Urytku
32 253 24 82

głównie z sieciowych zbiorników wyrównawczych w Katowicach- Murckach,
które zasilane są wodą mieszaną pochodzącą
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Goczałkowtce

Sekcja Higiery Pracy

Zakładu Uzdatniania Wody

Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowicę oraz

są wodą mieszaną pochodzącą

Sekcja Higieny

z

w

mniejszej

Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowicę,

Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice

Dzieci i Młodzieży
,l5
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Stacji Uzdatniania Wody Czaniec.

Na sieciowych zbiomikach wyrówlawczych w Katowicach- Murckach odbywa
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się stałe dochlorowywanie wody przy

Katowice jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzlbąprzy

ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach. Wlw

OświaĘZdrowotnej
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oraz ujęcia, które
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samodzielne
Stanowisko do Spraw

Pracowniczych
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zastosowaniu podchlorynu sodu.

Producentem wody przeznaczonej do §pożycia dostarczanej na teren miasta
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częściz sieciowych zbiomików wyrównawczych w Mikołowie, które zasilane
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Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Katowice pochodzi
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OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA KATOWICE
za rok20l9

Sekcia Epidełniologii

32 253 24

_

Prezydent Miasta Katowice
ul. MĘńska 4
40- 098 Katowice
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Patistwowe go

P

zal<łady

i

stacje uzdatniania wody

je zaopatnĄą znajdują się poza terenem nadzorowanym przęz

owiatowe go Inspeklora

Dystrytlucją wody

S

anitarne go w Katowi cach.

na terenie miasta ząmują się Katow-ickie

Wodociągi S.A. z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach.
I1ośćwody rozprowadzanej na terenie miasta Katowice wynosi około 39.938

-3/dobę. Liczba ludnościzaopatrywanej w wodę wynosi około 293.636
mieszkańców. Na terenie miasta Katowice nie ma indywidualnych ujęć wody
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wykorzysfianych jako częśćdziałalnościhandlowej lub w budynkach użyteczności
publicznej.

Informacje

o

jakościwody.

Woda rozprowńzana na terenie miasta Katowice podlega stałym badaniom
laboratoryjnym. Badania jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi w 2019 roku

były wykonywan€ na terenie miasta Katowice w 52 stałych punktach monitoringowych
wznaczonychprzez Katowickie Wodociągi S.A. (na sieci dysĘbucyjnej) orazw 15 stałych

punktach monitoringo}yych wyznaczonych przęz Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. (na,,studniach" wodomierzowych/zakupowych

i sieciolvych zbiomikach

Próbki wody do badń laboratoryjnych były pobierane ptzez
przedsiębiorstwa wodociągowe tj. Katowickie V/odociągi S.A. i Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości
wyTównawczych).

wody orazprzezPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w ramach
kontroli urzędowej. Badania jakościwody ptzeznaczonej do spożycia przezludzi dostarczanej

mięszkańcom miasta Katowice obejmowały parameĘ grupy

wrczpotządzęńu Ministra

Zdrońazdńa7

A i

grupy

B

określone

grudńa2017 t. (Dz. U. z2017 r.paz.2294).

Zalłes badń grupy A obejmował parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie Escherichia
coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), bakterie grupy coli i ogólną liczbę mikroorganizmów

w 22oC oraz parametry fizykochemiczne takie jak: barwa, mętność,smak, zapach, stężenie
jonów wodoru (pH), przewodnośćelektryczną, glh, żeIazo, mangan oraz chlor wolny. Zakres

badan grupy

B

obejmował w/w parametry grupy

A oraz

dodatkowo parameĘ

fizykochemicznę takie jak: antlłnon, aIsen, azotany, azoĘny, betuen, benzo(a)piren, bor,

bromiany, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miecLż, nikiel, ołów,

pes§cydy/)pes§cydów,

ĘĄ

selen, |trichloroetenu i

tetrachloroetenu,

|wielopierścieniowych węglowodorów aromaĘcznych (|WWA), trihalometany

-

ogółem

OTHM), jon amonu, chlorki, siarczany, sód, utlenialność z KMnOa, bromodichlorometan,
chloraminy, trichlorometan (chloroform), magnez, twardośó, ogólny węgiel organiczny
(OWO), chlorek winylu, srebro oraz bakterie Clostridium perfiingens (łącznie ze sporami).

Po

rozpatrzeniu wszystkich sprawozdń

z

badań wody wykonanych

stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy

Ai

w

2019 roku

grupy B woda na terenie miasta

Katowice spełniaławymagania określone dla wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludń

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 2017 t. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
i była prrydatna do spożyciaptzez ludzi.

Woda wodociągowa na terenie miasta Katowice jest wodą miękką - średniatwardość

wody

w

2019 roku wynosiła 91 mg CaCOs/I. Średnia twardośćwody nie przekraczńa

2

z

twardościdopuszczalnej określonej w rczporządzeniu Ministra Zdrońa
2017 r. (Dz.

dnia

7

grudnia

U. z2017 r.poz.2294),którawlmosi 500 mg CaCO3/l.
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Woda przeznaczona do spoĄcia charakteryzuje się również niską zawartością
fluorków - średnio0110 mgA. Średnia zawartośó fluorków nie przekraczńa zawartości

MinistraZ&ońazdńa7 grudńa}}l7

dopuszczalnej określonej w rczporządzeniu

r. (Dz. U.

z2017 r. poz. ż294), która wposi 1,5 mg/l.
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Średnia zawartoŚĆ fluorków w wodzie przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi na terenie miasta Katowice w lątach 2017 -

20l9,

Średnia zawartośćżelaza w wodzie wodociągowej przeanaczonej do spozycia przez

ludzi rvynosiła w 2019 roku 46 pgtl. Średnia zawartość żęlaza nie przekraczńa zawartości

dopuszczalnej określonejdla tego parametru

U. z2017

7 grudnia 2017 r. (Dz.

w

rozporządzeniu Ministra Zdrońa

r. poz.2294), która wynosi 200
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Średniazawartość żelazaw wodzie przeznaczonej do spoĄciaprzez ludzinaterenie miasta Katowice w latach 20t7- 2019.

Średnia barwa wody wodociągowej ptzezrraczorlej do spoĄciaptzez ludzi wynosiła

w

2019 roku

5

mg/I

Pt (w skali

kobaltowo- platynowej). Barwa wody utrąmuje się

na niskim poziomie, w odniesieniu do wyników

z lat

poprzednich

nie

stwierdzono

nieprawidłowych zmian tego parametru. Srędnia mętnośćwody prze7tlaazonej do spożycia

w

2019 roku wynosiła 0136

NTU (oznaczona metodą nefelomeĘczną). Średnia

mętność

wody nie przekraczŃa wartości zalecanej określonej dla tego parametru w rozporządzeńu
Ministra Zdrowiazdńa7 grudńa}afi r. (Dz. U. z2017 r.poz.2294),którawynosi 1NTU.
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Średnia mętnośćwody prze:naczone.j do spożycia przez ludzi (w NTLI) na terenie miasta Katowice w latach 20]7- 2019.

4

W celu zabeąieczenia odpowiednich parametrów mikrobiologicznych woda w sieci
wodociągowej na terenie miasta Katowice jest deąmfekowana podchlorynem sodu. Średnia
zawartość chloru wolnego

w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosiła w 2019 roku

ar14 mglt Średnia zawartośó chloru wolnego nie przekraczńa zawartości dopuszczalnej
określonej dla tego parametru w rozpotządzeniu Ministra Zdrowia

z dńa

7 grudnia 2017 t.

(Dz. U. z20l7 r.poz.2294), która w;mosi 0,30 mg1l.
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zawańość chloru

0,05

wolnego w wodzie
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Średnia za,wartośćchloru wolnego w wodzie przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi na terenie miasta Katowice w latach
20I7- 2019.

Informacje o pruekroczeniach wańości dopuszczalnych parametrów jakościwody

wrazze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

W 2019 roku nie stwierdzono występowania stałych, utrzlmrujących się długotrwale
przekoczeń wartości dopuszczalnychżadnego zbadanych parametrów grupy A i grupy B.
Informacje o zglo§zonych reakcjach niepożądanych nłiązanych ze spożyciem wody.

W

2019 roku rozpatrzono

2

interwencje doĘczące jakościwody ptzeznaczonĄ

do spozycia z$oszone przęz mieszkńców ul. Techników

i ul.

Lodowej. Interwencje

doĘczyły nieodpowiedniej barwy wody, występowania osadów na urządzeniach domowych

oraz dolegliwości zdrowotnych zvłązanych ze spozyciem wody,

w tym

dolegliwości

ze strony przewodu pokarmowego. W miryk:tt ze zgłoszonymi interwencjami próbki wody

do badń laboratoryjnych były pobierane ptzez Pństwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach orazprzez Katowickie V/odociągi S.A. Na podstawie wykonanych

bńń jakościwody

stwierdzono,

że 1 ze

zgłoszonych interwencji byŁa zasadna

(dot. ul. Lodowej), a druga był niezasadna (dot. ul. Techników).

W rwiązkl ze stwierdzonymi

nieprawidłowościami w zakresie mętnościwody i zawartości ze|azą Katowickie Wodociągi

S.A. podjęb dzińańa naprawcze w celu poprawy jakościwody oraz

zapIanowały

przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Lodowej.

W 2019 roku Państwow1, Powiatowy Inspektor Sanitamy w Katowicach nie prowadził
żadnego postępowania administracyjnego w zakresie poprawy jakościwody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. W lipcu 2019 roku nastąpiło krótkotrwałe pogorszenie jakościwody

w instalacji wewnętrznej w budynku Szpitala Murcki Sp. z o.o. przy ul. Sokołowskiego

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach skierował do Dyrekcji Szpitala
wystąpienie dotyczące nieprzydatności wody do spozycia. Podjęto natychmiastowe działania
naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu instalacji wewnętrznej w budynkach szpitala.

Wyniki przeprowadzonych rekontrolnych badań jakościwody potwierdziły skuteczność
pod.jętych dzińań.

W 2019 roku Katowickie Wodociągi S.A. prowadzlły przedsięwzięcia rozwojowomodernizacyjne

i

remontowe

w

ulicach: Panewnickiej (II etap

od ul.

Kijowskiej

do ul. Zamiejskiej), Studziennej (od ul. Dębowej do ul. Złotej), Modelarskiej,Ą{owy Świat,

Kamelii. Kukułek (od ul. Cietrzewi do ul. Czyżykow), Kominka/Gawliny, Helskiej, ZłotĄ,
Sportowej, Marzanny, Chmielnej, Pukowca, Kantorówny, Szojdy, Ogrodowej, Niemczyka,

Didura, Bronisławy, Sląskiej, Góralskiej, Szymanowskiego, Mazurskiej, Huculskiej.
Swidnickiej (bocznej), Szarotek (II etap od ul. Kamieńskiej do ul. Grota Roweckiego),
Samsonowicza, Klimczoka, Granicznej 61c (studnia redukcyjna Osiedlu Paderewskiego),
Cedrowej, Armii Krajowej, Bogusławskiego, Mruczka 5a, Marcinkowskiego. Przedsięwzięcla

rozwojowo- modemizacyjne i remontowe dotyczyły łącznie 18.145,96 m sieci wodociągow-ej.

W ramach tych przedsięwzięć Katowickie Wodociągi S.A. dokonały również wykupu sieci

i

uzbrojenia terenów.

W 2019 roku

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

zakończyło jedno zadante modernizacyjne tj. naprawę szkód górniczych na wodociągu
magistralnym

DN

1400 relacji Katowice

Murcki

Zagórze (Sosnowiec)

w

rejonie

ul. Bielskiej/Pszczyńskiej w Katowicach. W roku 2020 będzie kontynuowana inwestycja dot.

przebudowy wodociągu stalowego

DN

1600 relacji przepompownia Paprocany (Tychy)

zbiorniki terenowe na Wzgórzv Wandy

w

-

Katowicach Murckach. Ponadto 2019 roku

na terenie miasta Katowice prowadzone były prace związane zbieżącym usuwaniem awarii

sieci wodociągowych
wodociągowych,

a

-

Katowickie Wodociągi S.A. usunęĘ łączńe 330 awarii sieci

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

2l

awarii sieci

wodociągolvych.
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