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f3 
esowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spoZycia z wodoci~gu 

"Pyskowice" za I polrocze 2021 r. 

Na podstawie: 

• 	 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post€(powania administracyjnego 

(Dz. U. 2021 r., poz. 735) 

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

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

• 	 art. 12 u§t. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod€( 

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

• 	 § 22 rozporzqdzenia 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 badan pr6bek wody, pobranych w ramach nadzoru 

sanitamego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gliwicach oraz w 'ramach kontroli wewn€(trznej prowadzonej przez Przedsi€(biorstwo 

Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, uL Rybnicka 47 zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem oraz G6moslqskie Przedsi€(biorstwo Wodociqg6w S.A., ul. Wojew6dzka 18 

w Katowicach w I p61roczu 2021 r. z wodociqgu "Pyskowice", zaopatrujqcego w wod€( 

do spoZycia Miasto Pyskowice, Panstwowy Powiatowy 'Inspektor Sanitamy w Gliwicach 

stwierdza 

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

"Pyskowice" 
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UZASADNIENIE 


W analizowanym okresie pobrano do badafJ. laboratoryjnych w ramach nadzoru 

sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnytrznej prowadzonej przez producenta 

i dystrybutora . wody ze studni, a takze z punkt6w zgodnosci zlokalizowanych na. sieci 

wodoci~gowej w zakresie parametr6w grupy A oraz parametr6w grupy B: 

o 39 pr6bek wody do badan mikrobiologicznych, 

o 37 pr6bek wody do badafJ. fizykochemicznych. 

Kontrola wewnytrzna prowadzona przez G6rnosl~skie Przedsiybiorstwo W()doci~g6w 

S.A. wykazala obecnosc bakterii grupy coli (ljtk/lOOml) w pr6bce wody pobranej~, maju 

ze studni w Pyskowicach. Badanie kontrolne nie potwierdzilo nieprawidlowosci. Nie 

stwierdzono r6wniez przekroczen mikrobiologicznych w strefie zaopatrzenia. Bakterie grupy 

coli s~ wskaZnikiem mikrobiologicznym niemaj~cym bezposredniego odniesienia 

do bezpieczenstwa zdrowotnego ludzi, natomiast ich obecnosc moze swiadczyc 0 wt6rnym 

zanieczyszczeni'll wody wodoci~gowej np. materialem roslinnym lub gleb~, duzej zasobnosci 

wody w organiczn~ substancjy pokarmow~, b~dz 0 zlym stanie infrastruktury wodoci~gowej. 

Pozostale pr6bki wody pobrane w ww. okresie spel1)ialy pod wzglydem parametr6w 

mikrobiologicznych i wskafuikowych mikrobiologicznych wymagania zal~cznika nr 1 CZySC 

A. tabela 1. tabela 1 oraz zaJ:~cznika nr 1 CZySC C. tabela 1. do rozporz~dzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez 

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

Woda w badanym zakresie pod wzglydem wykonywanych oznaczen cheinicznych, 

wskaZnikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania okreslone w zal~czniku 

nr 1 czysc C. tabela 2, zal~czniku nr 1 CZySC B. oraz zal~czniku nr 1 czysc D. tabela 1. i tabela 

2. ww. rozporz~dzenia. 

Na terenie Miasta Pyskowice funkcjonuj~ 3 podmioty wykorzystuj~ce wody 

pocho~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~ce 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294): 

- PHU Posejdon, ul. Nad Kanalem 1 F,Pyskowice-DzierZIlo 

- Osrodek Wydkarski, ul. Wydkarzy, Pyskowice-Dziermo 

- Osrodek Zeglarski Maytur, ul. Nad Kanalem 5, Pyskowice-DzierZno. 
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S~ to obiektY swiadczl:J.Ce sezonowe uslugi noc1egowe zlokalizowane przy zbiorniku wodnym 


Dziermo DuZe, zaopatrywane w wodl:( z gll:(binowych ujl:(e indywidualnych bez pod1llczenia 


do wodocillgu sieciowego. Woda wykorzystywana jest do celow sanitamych oraz 


spoZywczych. 


Zarz~cy Osrodka Wl:(dkarskiego oraz Osrodka Posejdon w Pyskowicach zaswiadczyli, 


iz w I polroczu 2021 r. nie uruchomili obiektow, a 0 ich ewentualnym otwarciu poinfonnuj~ 


piseITIIiie. Z uwagi na powyzs?e od~piono od badan wody. 


W zwi¢u z podwyzszonymi wartosciami manganu w wodzie zaopatruj~cej Osrodek 

Wttdkarski obowi~je decyzja 0 warunkowej przydatnosci wody do spoZycia dopuszczaj~ca 

do dnia 30.09.2021 r. maksymaln~ zawartosc manganu w wodzie udostl:(pnianej 

konsumentom 400 p.g/l (decyzja nr NSIHK-4560-St-21D-157118 z dnia 16.08.2018 r. 

przedluZona decyzj~ z dnia 28.09.2020 r.). W osrodku zastosowano filtry do odZelaziania 

i odmanganiania, ktore znacznie wplynyly na poprawl:( jakosci fizykochemicznej wody. 

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych ramach kontroli 

wewnl:(trznej w Osrodku Zeglarskim Maytur w zakresie parametr6w grupy A: 

o 1 pr6bkl:( wody do badan mikrobiologicznych, 

o 1 pr6bkl:( wody do badan fizykochemicznych. 

Woda ~lbadanym zakresie pod wzgll:(dem parametr6w mikrobiologicznych i wskainikowych 

mikrobiologicznych oraz parametr6w chemicznych, wskaZnikowych organoleptycznych 

i fizykochemicznych speluia wymagania rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 

poz.2294). 

Niniejsz~ decyzjl:( wydaje sil:( celem infonnacji 0 jakosci wody dla konsument6w. 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Sl~skiego Panstwowego 


Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego 


Inspektora Sanitamego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej dorl:(czenia. 


Jednoczesnie infonnuje sil:( 0 prawie zrzeczenia sil:( do wniesienia odwolania. Oswiadczenie 


musi miee fonnl:( pisemn~ zostae zlozone bezposrednio przed organem, b~dz przeslane poczt~ 


lub srodkami komunikacji elektronicznej na ogolnych zasadach. 


ZloZenie oswiadczenia powoduje ostatecznose i prawomocnose niniejszej decyzji. 
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Nie j~st moZliwe skuteczne cofhi«cie oswiadczenia 0 zrzeczeniu si« prawa do wniesienia 

odwolania. 

mgr Arl to Mrugola • ...l 

Kopia: 
3. NS/HK ala 
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