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Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży

art.4 ust. 1pkt 1 ustawy zdnia14marca 1985 r, o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59 zpóźn. zm.);
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniuL
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z20I9 r. poz. 1437
zpóŹn. zm);
§ 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spfawie
jakościwody przeznaazonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz.2294)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po rozpatlzeniu
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Sekc.la Ekonomiczną
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punktach

terenie rniiŃa ]'Katowice ptzez przedsiębiorstwa

i

Górnośląskie Przedsiębiorstwo

ramach wewT}ętrznej kontroli jakościwody oIaz

badań laboratoryjnych próbek wody pobranych

urzędowej kontroli jakościwody
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Wodociągów S.A.

OświaĘZdrowotnej

ekcj a A dm ini

badan laboratoryjnycl,próbek wody pobranych

wodociągowe tj. Katowickie Wodociągi S.A.
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Sekcj a

S

Katowice, dnia 10.08.2020 r,

a

stwierdza
prrydatność wody do spożyciaprzez ludzi
na terenie miasta katowice
w okresie pierwszego półrocza 2020 roku.
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W

okresie pierwszego połrocza 2020 roku monitoring jakościwody przeznaczonej

do spozycia ptzez ludzi był proł,adzony na terenie miasta Katowice w tak zwanych
,,ptmktach zgodności" tj.

52 stałych punktach monitoringowych vryznaczonych przez
Katowickie Wodociągi S.A, (na sieci dystrybucyjnej) oTaz I6 stałych punktach
monitoringowych Wznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A
(na .,studniach" wodomierzowych/zakupowych i zbiornikach siecio\Ąych).

Llczba raportolł,anych próbek wody pobranych na terenie miasta Katowice ptzez
Katowickie Wodociągi S.A.
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GornośląskiePrzedsiębiorstwo Wodociągów S.A, w ramach

prowadzenia wewnętrznej kontroli jakościwody pTzeznaczonej do spozycia wynosiła łącznie
w pierwszym półroczu 2020 roku:
- 239 probek do badań fizykochemicznych,
- 239 próbek do badań bakteriologicznych.

Dodatkowo

w

do spozycia
w Katowicach

ramach urzędowej kontroli jakościwody przeznaczonej

prowadzonej przez Państw-owego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w pierwszym półroczu 2020 roku pobrano ogółem:

- 19 próbek do badań fizykochemicznych,
- 19 probek do badań bakteriologicznych.
Wykonano 7 rekontroli w zakresie badanych parametrów (mętność,pH, żelazo, Enterokoki,

Clostridium perfingens łącznie ze sporami), które
niezgodności z wymaganiami.

W

nie potwierdziły występowania

okresie pierwszego połrocza 2020 roku Państwow},

Powiatowy Inspektor Sanitarny w I(atowicach lłydałłącznie 249 orzeczenia o przydatności
wody do spozycia przez ludzi, które zostały przekazane do Urzędu Miasta w Katowicach.

W

ramach badań monitoringowych jakościwody ,nie wydano żadnego orzeczenla

o warunkowej przydatności lub braku przydatnościwody do spozyciaprzez ludzi,

Po podsumowaniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie
pierwszego połrocza 2020 roku stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrów grupy

Ai

grupy

B

woda na terenie miasta Katowice spełniała wymagania określone dla wody

przęznaczonej do spozycia przęz ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
2017 r, (Dz. U.

z20l7

z

dnia 7 grudnia

r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przęz ludzi.

Państrvorvy Po rłi atorły
Inspektor Sąitarny rł, Katowicach
mgr Jalaata Kolanko
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