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Sekcja
Zapobiegawczego
Nądzc,lru Sanitarnego

Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Mysłowice poclrodzi

głownie z Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice oraz w mniejsze.| części

z

sieciowych zbiorników wyrównawczych

zasilane są wodą pochodzącą

z

w

Katowicach- Murckach, które

Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice

i Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice. Producentem wody przeznaczonej
do spożycia dostarczanej na teren miasta Mysłowice jest Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

z

siedzibą przy

ul. Wojewódzkiej

19

32253 ż4 87

w Katowicach. Ww zakłady uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują

Sekcja

znildĄą się poza terenem nadzorowanym przęz Państwowego Powiatowego

OświaĘZdrowotnej
32 253 24
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,79

dmin.istr a cyj na

Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Dystrybucją wody na terenie miasta

zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i

Kanalizacji Sp.

z

o.o.

32 253 21 86

w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10. Ilośćwody rozprowadzanej

Sekcja Ekonomiczna
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na terenie miasta Mysłowice wynosi około 9.407 m3/dobę. Liczba ludności

samodzielne
Stąnowisko do Sprmł
Pracowniczych
i Szkoleń
32 253 24 71

Mysłowice nie ma indywidualnych ujęć wody wykorzystl.wanych jako część

zaopatrywanej w wodę wynosi około 74.515 mieszkańców. Na terenie miasta

działalnościhandlowej lub w budynkach uzlteczności publicznej.
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Informacje o jakościwody.

Woda rozprowadzana na terenie miasta Mysłowice podlega stał,/m badaniom
laboratoryjnym. Badania jakościwody przeznaczonej do spożycia Węz ludzi były
wykonywane na terenie miasta Mysłowice

w 2l stĄch

punktach monitoringowych

wznaczarIychprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. (na sieci
dystrybucyjnej) oraz

w 4

stałych punktach monitoringowych wyznaczonych pfzez

(na

Górnośląskie Pruedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

,,studniach"

wodomierzowych/zakupowych). Badania wody wodociągowej dostarczanej mieszkńcom
miasta Mysłowice obejmowały parameĘ grupy

Ai

grupy

B

określone w rozporządzetiu

Ministra Zdrońa z dńa 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z2017 r. poz.2294). Zakres badń grupy

A

obejmował parametry mikrobiologiczre takie jak: bakterie Escherichia coli, Enterokoki

(paciorkowce kałowe), bakterie grupy coli

jak

parametr;* fizykochemiczne takie

i

ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC oraz

barwa, mętność,smak, zapach, stężenie jonów wodoru

(pH), przewodnośćelektryczną, glin, żelazo oraz chlor wolny.
obejmował w/w parametry grupy

A

Za7<res

badń grupy B

oraz dodatkowo parametry fizykochemiczne takie jak:

an§mon, arsen, azotany, azotyny, betuen, benzo(aĘiren, bor, bromiany, chrom, cyjanki,
1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miełź,nikiel, ołów, peĘcydy/)pestycydów, rtQć, selen,

ltrichloroetenu i tetrachloroetenu, |wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(IWWA), trihalometany - ogółem (|THM), jon amonu, chlorki, siarczany, sód, utlenialność

z KMnOa, ogolny węgiel

organiczny (OWO) bromodichlorometan, chloraminy,

trichlorometan (chloroform), mangan, magnez, twardośó otaz bakterie Clostńdium
perfringens (łączńe ze sporami). Próbki wody do badń laboratoryjnych były pobierane ptzęz

przedsiębiorstwa wodociągowe

Sp.

z

o.o.

i

tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

w

i

Kanalizacji

ramach prowadzenia

wewnętrznej kontroli jakościwody oraz przez Państwowęgo Powiatowego Inspektora
Sanitamego

w

Katowicach

w

ramach kontroli urzędowej.

Po

rozpatłzeniu wszystkich

sprawozdń zbadń wody wykonanych w 2019 roku stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrów grupy

Ai

grupy

B

woda na terenie miasta Mysłowice speŁriała wymagania

określone dla wody przęznaczonej do spożycia ptzez

ludzi w rozporządzeniu

Ministra

Zdrowiaz dńa 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z20I] r. poz.2294) i była prrydatna do spożycia
przez ludzi.

Woda wodociągowa na terenie miasta Mysłowice jest wodą miękką - średnia twardość
wody w 2019 roku wynosiła 106 mg CaCOr/l. Średnia twardośćwody nie przekraczała
twardościdopuszczalnej określonej w rczporządzeniu Ministra Zdrońa

z

dńa 7 grudnia

2017 r. (Dz. U. z2017 r. poz. 2294), którawynosi 500 mg CaCO3/1.
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Średnia twardoŚĆ wody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi ru terenie miasta blysłowice u latach 20]7 - 2019.
&

Woda Wzęznaczona do spożycia charakteryzuje się również niską zawartością
fluorków - średnio0o10 mgł. Średnia zawartośó fluorków nie przekraczńa zawartości
dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowtazdńa 7 grudnia 2017 r. (Dz.|J.
ż 2017 r. poz. żż94),która w]mosi 1,5 mgll.
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Średnia zawartośćfluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Mysłowice w latach 2017 20]9.

Średnia zawartośó żelaza w wodzie wodociągowej ptzeznaczonej do spozycia ptzez

ludzi wynosiła w 2019 roku 6a pgt|. Średnia zawartośćżelaza nie przekraczńa zawartości
dopuszczalnej określonejdla tego parametru
7 grudnia 2017 r. (Dz.

w ro4}orządzeniu Ministra Zdrovna z dńa

U. z2017 r.poz.2294), która wynosi 200 pgll.
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Średnia zalłartoŚĆ żelaza w wodzie przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi ną terenie miasta Mysłowice w latach 2017- 20t9.

SteOnia barwa wody wodociągowĄ przeznaczonej do spoĘciaprzęz ludzi wyrrosiła

w 2019 roku 5 mgn Pt (w skali kobaltowo- platynowej). Barwa wody utrzymuje się na

niskim poziomie,

w

odniesieniu

do wyników z lat

poprzednich

nie

stwierdzono

nieprawidłowych złnian tego parametru.
Średnia mętnośćwody przeznaczonej do spoĘcia w 2019 roku wynosiła 0139 NTU

(oznaczona metodą nefelomeĘczną). Średnia mętnośćwody nie przekraczńa wartości
zalecanĄ określonejdla tego parametru w rozporądzeńu Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia
2017 r. (Dz. U.

z20l7 r.poz.2294),którawynosi 1NTU.
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Średnia mętnośćwody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi (w NTU) na terenie miasta Mysłouice w latach 20t7- 20t9.

W cęlu zabezpieczenia odpowiednich palametrów mikrobiologicznych woda w sieci
wodociągowej na terenie miasta Mysłowice jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Średnia
zav,lartośćchloru wolnego w wodzie przeznaczonej do spozycia wynosiła

w 2019 roku 0,10

mg^. Średnia zavłartaśćchloru wolnego

nie przekłaczńa zawartości

określonej dla tego parametru w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dńa

dopuszczalnej

7 grudnia

ż017 r.

(Dz. U. z2017 r.poz.2294), która wynosi 0,30 mg/l.
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średnia zawańość chloru
Wolnego WWodzie W mg.'l

Śrec]nia ząwartość chloru wolnego w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie miasta i,Iysłoluice w latacll
2017 - 2019.

Informacje o przekroczeniach wańościdopuszczalnych parametrów jakościwody wraz
ze w§kazaniem ich wpl}Ąvu ns zdrolĄ,ie konsumentów.

W 2019 roku nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale
ptzelłoczeń wartości dopuszczalnych zadnego zbadanych parametrów grupy A i grupy B.
Informacje o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W

2019 roku rozpatrzono

3

interwencje dotyczące jakościwody przeznaczonej

do spożyciazgłoszoneprzęz mieszkańców miasta Mysłowice (ulice Graniczna i Różyckiego).

Interwencje dotyczyły nieodpowiedniej barwy wody, obecności żelaza i manganu oraz
dolegliwości zdrowotnych związanych z korzystaniem z wody, w tym dolegliwości ze strony
przewodu pokarmowego

i

skóry. W związku ze zgłoszonymi interwencjami próbki wody

do badań laboratoryjnych były pobierane przęz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach oraz przęz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp.

z

o.o. Na podstawie wykonanych badan jakościwody stwierdzono, że wszystkie

zgłoszone interwencj e były niezasadne.
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W 2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie prowadził
zadnego postępowania administracyjnego w zak{esie poprawy jakościwody przęznaczonej
do spozyci a przez ludzi.

]

W 2019 roku w ramach działań naprawczych wpływających na podniesienie jakości
wody ptzęznaczonej do spożycia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i

Kanalizacjt

Sp. z o.o. przeprowadziło wymianę 756,7 mb infrastruktury wodociągowej, w tym 368,1 mb

sieci oraz 388,6 mb przyłączy. Remonty i inlł,esĘcje na sieciach wodociągo!\rych wykonano

w ulicach: Hlonda, Kosztowskiej, Orzeszkowej/Leśnej, Wały, Reja, Swierkowej, Hutniczej.
Zielnioka, Stokrotek, Wiosny Ludów, Bratków, Orła Białego, Sporlowej, Szabelnia, Arki
Bozka, Plebiscy.towej, Makuszyńskiego, Cichej, Gagarina. Tetmajera, Powstańców, Miarki,
Murckowskiej, Makuszyńskiego, 3-go Maja, Sienkiewicza, Leśne1, Lonrpy, Kościelniaka,
Piastów Sląskich, Sporlowej, Kryształowej/Sportowej. Pocztowej, BYomskiej, Malinowej,

Spacerowej, Oświęcimskiej,Asnyka, Prusa, Bończyka, Laryskiej/Storczyków,
Strumińskiego. Obrońców Westerplatte, Wyspiańskiego, Kosztowskiej, Pukowca,
Brzezińskiej, Armii Krajowej, Fików, Szopena, Dziobka, Gwarków, PCK. Ponadto 2019 roku
na terenie miasta Mysłowice prowadzone były prace związane zbteżącym usuwaniem awarii

sieci wodociągowych * Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
usunęło łącznie 347 awarii sięci wodociągowych,

a

i

Kanalizacji Sp.

z

o.o.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów S.A 27 awarli sieci wodociągowych.
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