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Prerydent Miasta Mysłowice
ul. Powstńców 1
4I- 400 Mysłowice

32 253 24 89

Centralu
32 253 24 60

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA MYSŁOWICE

Sekcja Epidemiologii

za okres pierwszego półrocza 2020 roku

32 253 24 99

Sekcja Higieny
Zywności, Zyvienia
i Przedmiotów {J4;1Jęy
32 253 24 82
Sekcja Higieny
Komunalnej
i Środowiska
32 253 24 91

Dzińając na podstawie:

.

o
c

Sekcja Higieny Pracy
32 253 24

art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U . z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.);
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2019 r. poz. 1437
zpóźn. zm);
§ 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakościwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz.ż294)

,78

Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po rozpŃrzęnh)

z

32 253 24 75

sprawozdń

Sekcja

monitoringowych

Za.pobiegawczego
]ltr ądz ortł s anit arn e go
32 253 24 87

badań laboratoryjnyń, próbgk wody pobranych

na terenie midsh ,Mysłowicę przez

w

punktach

przedsiębiorstwa

wodociągowe tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

i

Gómośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

w

ramach wewnętrznej

Sekcj a
O,światy Zdrowotnej

kontroli jakościwody ortż sprawozdań z badń laboratoryjnych próbek wody

32 253 ż4 19

pobranych w ramach urzędowej kontroli jakościwody

a A dnlinistr acyj na
32 253 21 86

S ekcj

Sekcja Ekonomiczna
32 253 24 85

sąmodzielne
Stąnowisko do Spraw

Pracolłniczych
i Szkoleń

32 253 21
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stwierdza
przydatnośćwody do spoĘcia przez |udzi
na terenie miasta Mysłowice
w okresie pierwszego półrocza 2020 roku.
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uzasadnienie

W

okresie pierwszego połrocza 2020 rokrr rnonitoring jakościwody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi był prowadzony na terenie miasta Mysłowice w tak zwanych
,,punktach zgodności" tj.

21 stałych punktach monitoringowych

wyznaczonych przez

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

4 stałych punktach monitoringowych Wznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. (na,,studniach" wodomierzowyclVzakupowych).

Liczba rapoftowanych próbek wody pobranych na terenie miasta Mysłowice przęz

Miejskie Przedsiębiolstwo Wodociągów

i

Kanalizacji Sp.

z o.o. i

Górnośląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów, S.A, w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości
wody przeznaczonej do spoz_vcia wynosiła łącznie w pierwszym półroczu 2020 roku:
- 42

próbki do badań fizykochemicznych,

- 42 probki do badań bakteriologicznych,

Dodatkolł'o

w

ramach urzędowej kontroli jakości wody ptzeznaczonej

prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w

do

spozycia

Katowicach

w pierwszym półroczu 2020 roktr pobrano ogółem:
-4

próbki do badań fizykochemicznych,

- 4 probki do badań bakteriologicznych.

W

okresie pierwszego połrocza 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach wydał łącznie 46 orzęczeń o przydatności wody do spozyci a przez ludzi, które

zostały przekazane do Urzędu Miasta w Mysłowicach. W ramach badań monitoringowyclr

jakoŚci wody nie wydano żadnego orzeczenia

o

warunkowej przydatności lub braku

przydatnościwody do spozyciapTzęz ludzi.

Po Podsumowaniu wszystkich sprawozdań z badń wody r.łykonanych lv okresie
Pierwszego połrocza 2020 roku stwierdzono, ze w zakresie baclanych parametrorł, grupy

Ai

grupy

B

woda na terenie miasta Mysłowice spełniaławymagania określone dla wody

Przeznaczonej do spozycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z

dnia 7 grudnia

2017 r. (Dz.IJ. z2017 r. poz.2294) i jest przydalna do spozycia przęzludzi.

PŃstrvorły Porłi ato rły
lnspetror Sarutamy rv Kłorłicacb

Otrzymują:
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