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OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Siemianowice Sląskie
pochodzi głownie z sieciowych zbiomików wyrównawczych w KatowicachMurckach, które zasilane są wodą pochodzącą
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Goczałkowicę

Sekcja Higieny Pracy
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ze Stacji
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Producent€m

Dzieci i Mlodziezy

ZaĘadu Uzdatniania Wody

Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice. Okresowo do dzielnic

PrzełĄka, Bańgów, Michałkowice

Sekcja Higieny

z

Uzdatniania Wody

w

i

Centrum moze być dostarczana woda

Będzinie (strefa zmiennego zasilania).

wody przę7naczonej do spożycia dostarczanej na teren miasta

Siemianowice Śląskie jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągow S.A.

Sekcja
Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego

z

w Katowicach. Ww

siedzlbą plzy ul. Wojewódzkiej 19

je

zal<łady

i

stacje

zaopatrują znajdują się poza terenem

32 253 24 87

uzdatniania wody oraz ujęcia, które

Sekcja

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

32 253 24,79

w Katowicach. Dystrytlucją wody na terenie miasta zajmlĄą się Wodociągi

OświaĘZdrowotne.j

S ekcj a A dmi n is tr a cyj

na

Siemianowickie Aqua_ Sprint Sp.

32 253 21 86

w

Sekcja Ekonomiczna

Siemianowice Sląskie

z

o.o.

z

siedzibą przy uI. Sląskiej

100

Siemianowicach Śląskich. Ilośćwody rozpro\i/adzanej na terenie miasta

wynosi około 7.444 m3ldobę. Liczba ludności

32 253 21 85

zaopatrywanej w wodę w)mosi około 66.963 mieszkńców. Na terenie miasta

sąmodzielne
Stąnowisko do Spraw

Siemianowice Śląskie nie ma indywidualnych ujęó wody wykorzysfianych

Pracowniczych
i Szkoleń

jako częśćdziałalnościhandlowej lub w budynkach uĄ,teczności publicznej.

32 253 24 7I
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Informacje o jakościwody.

Woda rczptowadzana na terenie miasta Siemianowice ŚĘskie podlega stałym
badaniom laboratoryjnym. Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

w 2019 roku były wykonywane na terenie miasta Siemianowice Śląskie w 9 staĘch punktach
monitoringowych Wznaczonych przez Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o.
(na sieci dystrybucyjnej) oraz w 5 stałych punktach monitoringowych .vqyznaczonych przez

(na

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

,,studniach"

wodomierzowych/zakupowych). Próbki wody do badń laboratoryjnych były pobierane przez

tj. Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o.
i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prowadzenia wewnętrznej

przedsiębiorstwa wodociągowe

kontroli jakościwody oruz ptzez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

w Katowicach w ramach kontroli urzędowej. Badania wody wodociągowej
mieszkań*om miasta obejmowĄ parameĘ grupy

A i grupy B określonew

dostarczanej

rozporządzeniu

Ministra Zdrońazdńa7 grudnia 2017 r.(Dz. U. z20l7 r.poz.2294).Zakłesbadan grupy

A

obejmował parameĘ mikrobiologiczne takie jak: bakterie Escherichia coli, Enterokoki
(paciorkowce kałowe), baklerie grupy coli

i

ogólną liczbę mikroorganizłnów w 22oC oraz

parameĘ fizykochemiczne takie jak: barwa, mętność,smak, zapach, stężenie jonów wodoru
(pH), przewodnośćelektryczną, glin, żelazo, mangan oraz ch]or wolny. Zal<res badń grupy B

obejmował w/w parametry grupy

A

oraz dodatkowo parametry fizykochemiczne takie jak:

anĘmon, arsen, azotarty, azoĘny, beruen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chrom, cyjanki,
1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, mietż, nikiel, ołów, peĘcydy[pes§cydów,

rtQć, selen,

|trichloroetenu i tetrachloroetenu, |wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(|WWA), trihalometany - ogółem (ITHM), jon amonu, chlorki, siarczany, sód, utlenialność
zKNInOą, bromodichlorometan, chloraminy, trichlorometan (chloroform), magnez, twardość,

oraz bakterie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami). Po rozpatrzeniu wszystkich
sprawozdń zbadń wody wykonanych w 2019 roku stwierdzono, że w zakręsie badanych
parametrów grupy

Ai

grupy

B

woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie spełniała

wymagania określone dla wody przeznaczonej do spoĄcia

Ministra Zdrońa

z dńa 7 grudnia ż0I7 r.

(Dz. U. z 2017

Wez ludzi w rozporządzeńl
r. poz. 2294) i była przydatna

do spożyci a ptzez ludzi.

Twardośó wody na terenie miasta Siemianowice Śląskie
średnio89 mg/l CaCOs dla wody pochodzącej

w

2019 roku wynosiła

z sieciowych zbiorników wyrównawczych

w Murckach (woda miękka) oraz średnio225 mgA CaCO3 dla wody pochodzącej ze Stacji

IJzdatniańa

wody w Będzinie (woda średnio twarda). Średnia twardośćwody

nie przekraczńa tvłardościdopuszczalnej określonejw rozporządzeniu Minisha Zdrowia

zdńa7 grudńa}Ol7

r. (Dz. U.

z20l7 r.poz.2294),którawlłrosi
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Średnia twąrdośćwody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi na terenie miasta Siemianowice Śląskie w latach 2018 - 20]9.

Woda charakleryzuje się również niską zawartościąfluorków
0110 mg/l. Średnia zawartośćfluorków nie

-

średnio w 2019 roku

przekraczńa zawartości dopuszczalnej określonej

w rozporządzeńu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 t. (Dz. U. z 2017 t. poz. 2ż94),
klóra wynosi 1,5 mg/l.
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średnia zawartaś* flułrków
*odzie w mg/l

ur

Średnia za,wartoŚĆ fluorków w wodzie przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi na terenie miasta Siełnianowice Ślqskie w latach

20l7- 2a19,

Średnia zawartośćżelaza \M wodzie wodociągoweJ przeznaczonej do spożycia przęz

ludzi wynosiła w 2019 roku 63 tlgtl. Średnia zavłartośćżęlaza nie przekraczńa zavłartości
dopuszczalnej określonej dla tego parametru

w rozpotządzeniu Ministra z dnia 7

ż0l7 r. (Dz. U. z2017 r.poz.2294),którawynosi 200

pg/l.
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Średnia zawartaŚĆ żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Siemianowice Ślqsku w latach

20l7- 20l%

Średnia barwa wody wodociągo wej ptzeznaczonej do spoĘci a przęzludzi wposiła

w 2019 roku 5 mgA Pt (w skali

kobaltowo- platynowej). Bmwa wody utrzymuje się

na niskim poziomie, w odniesieniu do wlłrików

z lat

poprzednich

nie

stwierdzono

nieprawidłowych zmjan tego parametru.
Średnia mętnośćwody ptzeznaczonej do spoĄcia w 2019 roku wynosiła 039 NTU

(metodą nefelomeĘczflą). Średnia mętnośćwody nie przekraczała wartości zalecanej
okreŚlonej dla tego parametru w rozpotządzeniu Ministra Zdtońa

z

dńa 7 grudnia 2017

r.

(Dz. U. z20I7 r.poz.2294), którawynosi 1NTU.
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Średnia mętnoŚĆ wody przeznaczonej do spo4)cia przez luclzi (lu NTU) na terenie miasta Siemianowice Śląskie ,w latach
)0l?- 20l9.

4

W celu zabezpieczenia odpowiednich parametrów mikrobiologicmych woda w sieci
wodociągowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie jest dezynfekowana podchlorynem
sodu. Średnia zawartość chloru wolnego w wodzie przęznaczonej do spozycia wynosiła

w

2019 roku 0o10 mgfl. Średnia zawartośćchloru wolnego nie przekraczńa zawartości

dopuszczalnej określonej dla tego parametru w rozporządzeniu Ministra Zdrońa
2017 r. (Dz.

7 grudńa

U. z2017 t. poz.2294), która wynosi 0,30 mg/l.
03
0,25
a,2
0,1 5

0,1

0.05

dopuszczalna
zawaftośćchloru

r,volnego w l,lodzie

0

śIednia zalvartośćchloru
wolnego tl,,łyodzie w moil

średniazalłctrtośćcltlortt u,olnego w wodzie przeznaczonej do spojcia przez ludzi na terenie miasta siemianowice Ślqskie
w latach 20l7- 20l9.

Informacje o zgłoszonych reakcjach niepożądanych zrviązanych ze spożyciem wody.

W

2019 roku rozpatrzono 1 interwencję dotyczącą jakościwody przeznaczonej

do spożycia zgłoszoną przez mieszkańca ulicy Gajdzika. Interwencja dotyczyła
niewłaściwego smaku i zapachu wody. W związku ze zgłoszoną interwencją próbki wody
do badan laboratoryjnych były pobierane przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp.

z o.o. Na podstawie wykonanych badń jakościwody stwierdzono, że zgłoszona interwencja

była zasadna ze względu na nieprawidłowy zapach wody. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami Wodociągi Siemiarrowickie Aqua-Sprint Sp.

,

o.o. podjęły dziŃania

naprawczę polegające na kilkukrotnym płukaniu sieci wodociągowej, jak również wykonały
badania kontrolne, które potwterdzlły skutecznośćpodjęĘch dzińań.

Informacje o przekroczeniaeh wartośeidopuszezalnych parametrółv jakości wody wraz
ze wskazaniem ich wpłyrvu na zdrowie konsunrentów.

5

W 2019 roku nie stwierdzono występowania staĘch, uhzymujących się długotrwale
przel<roczeń wartościdopuszczalnych żadnego z badanych parametrów grupy

A i grupy B.

Informacje o prowadzonych postępowaniach administraryjnych
w zakresie jakości wody.

W 2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie prowadził
żadnego postępowania administracyjnego w zakresie poprawy jakościwody przeznaczonej
do spożyci a przez ludzi.

Informacja o działaniach naprawczych oraz pracach modernizacyjnych i remontowych
prowadzony ch przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

W 2019 roku Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. wykonały działałia
naptawcze

i

modernizacyjne na sieciach wodociągo!\rych polegające na wymianie starych,

istniejących sieci na nowe rurociągi

z

polietylenu

w ulicach: Wyzwolenia,

Maciejkowickiej, abłzei, Słonecznej, Stawowej, Hutniczej

i

Brynickiej,

Chorzowskiej. Dzińania

naprawcze i modernizacyjne dotyczyły łącznie 1.I0],87 m sięci wodociągowej. Ponadto ż0I9

roku na terenie miasta Siemianowice Śląskie byĘ prowadzone prace związane z bieżącym
usuwaniem awarii sieci wodociągowych

- Wodociągi Siemiarrowickie Aqua- Sprint

usunęĘ łącznte 96 awarii sieci wodociągowych,

a

Sp. z o.o,

Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów S.A. 5 awarii sieci wodociągowych.
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