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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spotycia z wodocillgu 

"PaczynkaIMikuszowina" za II polrocze 2020 r. 

Na podstawie: 

• 	 art. 104 U stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postttpowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) 

• 	 art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 PaIistwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 195) 

• 	 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodtt 

i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

• 	 § 22 rozporz'ldzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci 

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 

po przeanalizowaniu sprawozdaIi z badaIi pr6bek wody, pobranych w ramach nadzoru 

sanitarnego, prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 

w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewntttrznej, prowadzonej przez Remondis Aqua 

Toszek Sp. z o. 0., ul. G6mosl'lska 2 w II p61roczu 2020 r. z wodoci'lgu 

"PaczynkaIMikuszowina", zaopatruj'lcego w wodtt do spozycia miejscowosci Paczynka 

w gminie Toszek oraz dzielnictt Mikuszowina w Miescie Pyskowice, Panstwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitamy w Gliwicach stwierdza 

przydatnosc wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi pochodzllcej z wodocillgu 

"PaczynkalMikuszowina" 
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UZASADNIENIE 


W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w rarnach nadzoru 

sanitarnego oraz w ramach kontroli wewn~trznej prowadzonej przez producenta wody 

w zakresie pararnetrow grupy A oraz pararnetrow grupy B: 

• 	 z punktu zgodnosci zlokalizowanego na sieci wodoci~gowej w Paczynce (woda 

z zakupu od Gomosl~skiego Przedsittbiorstwa Wodoci~gow S.A. w Katowicach) 

o 	 2 probek wody do badan mikrobiologicznych 

o 2 probek wody do badan fizykochemicznych. 

Analizy laboratoryjne probek wody pobranych w II polroczu 2020 r. wykazaly, iz woda 

w badanym zakresie pod wzgl~dem pararnetrow mikrobiologicznych i wskainikowych 

mikrobiologicznych spelniala wymagania zal~cznika nr 1 cz~sc A. oraz zal~cznika nr 1 cz~sc 

C. tabela 1. do rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie 


jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 1udzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294). 


Wszystkie probki wody pobrane w ww. okresie spelnialy pod wzg1~dem wykonywanych 


oznaczeti chemicznych, wskainikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania 


okreslone w zal~czniku nr 1 cz~sc C. tabela 2, zal~czniku nr 1 cz~s6 B. oraz zal,!czniku nr 1 


CZttSC D. tabe1a 1. i tabe1a 2. ww. rozporz,!dzenia. 


Niniejsz,! decyzj~ wydaje si~ ce1em informacji 0 jakosci wody dla konsument6w. 


Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie. 


Pouczenie 
Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wmeslenia odwolania do Slqskiego Panstwowego 

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitamego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej dort(czenia. 

Jednoczesnie informuje sit( 0 prawie zrzeczenia si~ do wniesienia odwolania. Oswiadczenie musi miee 

form~ pisemnq, zostac zlozone bezposrednio przed organem, bqdi przeslane pocztq lub srodkami 

komunikacji elektronicznej na og61nych zasadach. 

Zlozenie oswiadczenia powoduje ostatecznose i prawomocnosc.piniejszej decyzji. 

Nie jest mozliwe skuteczne cofnit(cie oswiadczenia/~,~r~dehiu.m~rawa do wniesienia odwolania. 


PANSTWOWY POWrATQWy 
INSPEI< IOf~ SAI\J.~~RNYi?,~~~::~iD')~<~ Gliwicc, ul. YiJlMya 4 

...,. I ."7i/'Sf "ii'·"'; ,,'>: ) 
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11/ 	 . " '\1. 	 Burmistrz Miasta j Gminy Toszek GLlWIC;:"'~~
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek. 
(0 Burmistrz Miasta Pyskowice 

ul. Strzelc6w Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice 


Do wiadomosci: 

3. 	 Remondis Aqua Toszek Sp, z o. o. 


ul. G6rnosillska 2, 44-180 Toszek 


Kopia: IHK ala 
4. 	 NS 
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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spoZycia z wodoci~gu 

"Pyskowice" za II polrocze 2020 r. 

Na podstawie: 

• 	 art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postt(powania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., pOZ. 256 ze zm.) 

• 	 art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Pailstwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 195) 

• 	 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodt( 

i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

• 	 § 22 rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci 

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., pOZ. 2294) 

po przeanalizowaniu sprawozdan z badail pr6bek wody, pobranych w ramach nadzoru 

sanitarnego, prowadzonego przez Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnt(trznej, prowadzonej przez przedsiybiorstwo 

Wodoci~g6w i Kanalizacji Sp. z O. O. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zgodnie z zatwierdzonym 

hannonogramem oraz G6rnosl¥kie przedsiybiorstwo Wodoci~g6w S.A., ul. Wojew6dzka 18 

w Katowicach w II p6lroczu 2020 r. z wodoci~gu "Pyskowice", zaopatruj~cego w wody 

do spozycia Miasto Pyskowice, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 

stwierdza 

przydatnosc wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi pochodz~cej z wodoci~gu 

"Pyskowice" 
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UZASADNIENIE 


W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru 

sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnytrznej prowadzonej przez producenta 

i dystrybutora wody ze studni, a takze z punktow zgodnosci zlokalizowanych na sieci 

wodoci<:lgowej w zakresie parametrow grupy A oraz parametrow grupy B: 

o 45 probek wody do badait mikrobiologicznych 

o 45 probek wody do badan fizykochemicznych. 

Wzrost og6lnej Iiczby mikroorganizmow (>300 jtklml) swiadcz<:lcy 

o nieprawidlo\vych zmianach stwierdzono w 1 probce wody pobranej ze studni zbiorczej przy 


ul Piaskowej. Przeprowadzone badanie kontrolne nie potwierdzilo nieprawidlowosci, 


co moglo swiadczyc 0 incydentalnym charakterze zdarzenia. 


Pozostale analizy laboratoryjne probek wody pobranych w II polroczu 2020 r. wykazaly, 


iz woda pod wzglydem parametrow mikrobiologicznych wskaznikowych 


mikrobiologicznych spelnia wymagania zal<:lcznika nr 1 CZySC A. oraz zal<:lcznika nr 1 CZySC C. 


tabela 1. do rozporz<:ldzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci 


wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Oz. U. z 2017 r., pOZ. 2294). 


Wszystkie pr6bki wody pobrane w WW. okresie spelnialy pod wzglydem wykonywanych 


oznaczeil chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania 


okreslone w za1<:lczniku nr 1 czysc C. tabela 2., za1<:lczniku nr 1 CZySC B. oraz zal<:lczniku nr 1 


CZySC O. tabela 1. i tabela 2. WW. rozporz<:ldzenia. 


Na terenie Miasta Pyskowice funkcjonuj,! 3 podmioty wykorzystuj,!ce wody 

pochodz,!C'! z indywidualnych ujyC jako cZysc dzialalnosci handlowej lub w budynkach 

uZytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego wykorzystuj,!cych wody dla 

mniej niz 50 os6b lub produkuj<:lce mniej niz srednio 10m3 wody na doby zgodnie z § 8 

rozporz'!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody 

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Oz. U. z 2017 r., poz. 2294): 

- PHU Posejdon, ul. Nad Kanalem 1 F, Pyskowice~OzierZno 

- Osrodek Wydkarski, ul. Wydkarzy, Pyskowice~OzierZno 

- Osrodek zeglarski Maytur, ul. Nad Kanalem 5, Pyskowice-Ozierzno. 

S,! to obiekty swiadcz,!ce uslugi noc1egowe sezonowe zlokalizowane przy zbiomiku wodnym 

Ozierzno Ouze, zaopatrzone w wody z glybinowych ujyC indywidualnych bez podl<}czenia 

do wodoci<}gu sieciowego. Woda wykorzystywana jest do cel6w sanitarnych oraz 

spozywczych. 
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W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych: 

• 	 w Osrodku PHU Posejdon w ramach kontroli urzydowej w zakresie parametr6w grupy B: 

o 	 1 pr6bky wody do badan mikrobiologicznych 

o 1 pr6bky wody do badan fizykochemicznych. 

Badania nie wykazaly nieprawidlowosci. Zgodnie z pismem zarz'ldcy w II p6lroczu 2020 r. 

zawieszono dzialalnosc obiektu po wprowadzeniu obostrzen w branZY hotelowej 

wynikaj'lcych Z obowi¥uj'lcym w Polsce stanem epidemii w zwi¥ku z zakaZeniami wirusem 

SARS-Co V -2. 

• 	 w Osrodku MA YTUR w ramach kontroli wewnytrznej oraz urzydowej w zakresie 

parametr6w grupy A i B: 

o 	 5 pr6bek wody do badan mikrobiologicznych 

o 4 pr6bki wody do badan fizykochemicznych. 

Pojedyncze przekroczenie bakterii grupy coli (ljtkJlOOml), w pr6bce wody pobranej 

we wrzesniu mialo charakter incydentalny, co potwierdza wykonane badanie kontrolne. 

Przyczyn'l powyzszej nieprawidlowosci bylo zmniejszenie przeplywu w instalacji 

wewnytrznej, wynikaj'lce z niemoznosci pelnego funkcjonowania obiektu w zwi¢u 

z obowi¥uj'lcym w Polsce stanem epidemii. Bakterie grupy coli S'l wskainikiem 

mikrobiologicznym niemaj'lcym bezposredniego odniesienia do bezpieczenstwa zdrowotnego 

ludzi, natomiast obecnosc bakterii grupy coli moze swiadczyc 0 wt6rnym zanieczyszczeniu 

wody wodoci'lgowej np. materialem roslinnym lub gleb'l, duzej zasobnosci wody 

w organiczn'l substancjy pokarmow'l, b'ldz 0 zlym stanie instalacji sieci wodoci'lgowej. 

• 	 w Osrodku Wttdkarskim w ramach kontroli wewnytrznej oraz urzydowej w zakresie 

parametr6w grupy A i B: 

o 	 3 pr6bki wody do badan mikrobiologicznych 

o 	 4 pr6bki wody do badan fizykochemicznych. 

W zwi'lzku z podwyzszonymi wartosciami manganu w wodzie zaopatruj'lcej Osrodek 

Wttdkarski obowi'lzywala decyzja z dnia 16.08.2018 r. 0 warunkowej przydatnosci wody 

do spozycia (decyzja nr NS/HK-4560-St-2/D-157/18) dopuszczaj'lca do dnia 30.09.2020 r. 

maksymaln'l zawartosc manganu w wodzie udostypnianej konsumentom 400 J!gll. W osrodku 

zamontowany zostal system redukuj'lcy styzenie manganu, jednakZe prowadzenie w Polsce 

stanu epidemii, ograniczenie pracy osrodka wplynylo na zakl6cenia pracy urz'ldzenia 

i pogorszenie jakosci wody (wartosci manganu w wodzie wahaly siy w granicach 199-360 

J!g/l, przy wartosci parametrycznej 50 J!g/l). Z uwagi na koniecznosc podjycia dzialan 

serwisowych oraz fakt, ze osrodek czynny jest tylko w okresie letnim na prosby zarZ'ldcy 
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przedluzonodecyzjy do dnia 30.09.2021 r. (decyzja nr NSIHK-4560-St-5/D- 168- 2/20 z dnia 

28.09.2020 r.). 

Pozostale analizy laboratoryjne probek wody pobranych w II polroczu 2020 r. wykazaly, 

iz woda w badanym zakresie pod wzglydem parametrow mikrobiologicznych 

i wskazniko'-"'Ych mikrobiologicznych oraz parametrow chemicznych, wskamiko\\-'Ych 

organoleptycznych i fizykochemicznych spelnia wymagania rozporvtdzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

Niniejsvt decyzjy wydaje siy celem informacji 0 jakosci wody dla konsumentow. 

Wobec pO\\-'Yzszego orzeczono jak w osnowie. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wmestenia odwolania do Sillskiego Paftstwowego 

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Paftstwowego Powiatowego lnspektora 

Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doryczenia. 

Jednoczesnie informuje siy 0 prawie zrzeczenia siy do wniesienia odwolania. Oswiadczenie musi miec 

formy pisemnll, zostac zlozone bezposrednio przed organem, blldi przeslane pocztll lub srodkami 

komunikacji elektronicznej na og6lnych zasadach. 

Zlozenie oswiadczenia powoduje ostatecznosc i prawomocnosc niniejszej decyzji. 

Nie jest mozliwe skuteczne cofniycie oswiadczenia 0 zrzeczeniu siy prawa do wniesienia odwolania. 
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1. 	 Burtmstrz Mlasta Pyskowlce;~ i t';.I.;' .'i.J,·:{ I i:: G~:;C~;,~;a4
'- ul. Strzelc6w Bytomskich 3, 44-120 PYSkowiJ':i'\ <,-'-,"'-~;r~ /::;

Do wiadomosci: \i ,'(/"(),,:::;' ;:/ ~~) 
2. 	 PrzedsiQbiorstwo Wodoci~g6w ~,"'vc. 1\/1 .. :;'C'0;/ 

i Kanalizacji Sp. z 0.0. "-.~,~-><" 

ul. Rybnicka 47, 44-100 G liwice 


3. 	 OkrQg Polski ego Zwillzku WQdkarskiego 

w Katowicach, Kolo Gliwice Miasto 

ul. Jagiellonska 16,44-100 G1iwice 


4. 	 MAYTUR Katarzyna Majewska-Ludwig 
ul. Dekabryst6w 26 

44-121 Gliwice 


5. 	 PHU POSEJDON Marcin Cichowski 
ul. Nad Kanalem IF 

44-120 Pyskowice 


Kopia: IHK ala 
6. 	 NS 
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