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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Sekcja Epideniologii

za okre§ pierwszego półrocza 2020 roku
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Sekcla Higieny
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art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59 zpóźn. zm.);
art, 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca ż00I r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437
zpoŹn. zm))
§ ż2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody pTzeznaczonej do spozycia plzez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz.2294)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Katowicach po rozpatrzęnlu

sprawozdń

z badń

monitoringowych

Sekcj a

Zapobiegal,czego
},Iądzoru Sanitarnego

32 253 24

.

.

32 253 24 91
Sekc.ja Higieny

Dzińając na podstawie:

8,7

w punktach
. §iemianowice Śląskie przez

laboratoryjnych próbek wody pobranych

na

terenie , ńlbstą
przedsiębiorstwa wodociągowe tj. Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint

Sp.

z

o.o.

i

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

z

Sekcja

wewnętrznej kontroli jakościwody oraz sprawozdań

32 253 24 19

próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli jakościwody

OświaĘZdrowotnej

Sekcja AdministraĘna
32 253 21 86

Sekcja Ekonomiczna
32 253 24 85

samodzielne
Stąnoluisko do Spraw
i

przydatnośćwody do spoĘcia przez,ludzi
na terenie miasta Siemianowice Śląskie
w okresie pierwszego półrocza 2020 roku.

Szkoleń

32 253 21 71
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badań laboratoryjnych

stwierdza

Pracowniczych
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uzasadnienie

W

okresie pierwszego połrocza 2020 roku monitoring jakościwody przeznaczonej

do spozycia przęz ludzi był prowadzony na terenie miasta

Siemianowice Sląskie

w tak zwanych ,,punktach zgodności" d. 9 stałych punktach monitoringowych r,lyznaczonych

przęz Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp.

z

o.o. (na sieci dystrybucyjnej)

oTaz 4 stałych punktach monitoringowych wl,znaczonych ptzez

Górnośląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (na,,studniach" wodomierzowych/zakupowych).

Liczba rapońowanych próbek rł,ody pobranych na terenie miasta Siemianowice
Sląskie pTzez Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. i Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prorł,adzenia wewnętrznej kontroli jakości
wody przeznaezonej do spozycia wynosiła łącznie w pierwszym półroczu 2020 roku:
- 44 probki do badań fizykochemicznych,
- 44 próbki do badań bakteriologicznych,

Dodatkowo

w

ramach urzędowej kontroli jakości wody przeznaczonej

prowadzonej przęz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

do

w

spozycia

Katowicach

w pierwszym półroczu 2020 roku pobrano ogółem:
- 7 próbek do badań

fizykochemicznych,

- 7 próbek do badań bakteriologicznych.

Wykonano 1 rekontrolę w zakresie badanych parametrów (smak), która nie potwierdziła
występowania niezgodności z Wmaganiami,

W okresie pierwszego pobocza 2020 roku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał łącznie 49 orzęczeń
o przydatnoŚci w,ody do spoźycia przez ludzi, które zostały przekazane do Urzędu Miasta

w Siemianowicach Sląskich. W ramach badań monitoringowych jakościwody nie wydano
żadnego orzęczenia o warunkowej przydatnościlub braku przydatności wody do spożycia

przęzludzi,

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

A i grupy B woda

na terenie miasta Siemianowice Sląskie spełniaławymagania określone dla

u'ody przęznaezonej do spożycia przez ludzi w tozpotządzeniu Ministra Zdrowi a

z

dnla

7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z2017 r. poz.2294) ijest przydatna do spożycia przęz ludzi.
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