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Pani Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Ocena jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia
dla gminy Goczałkowice - Zdrój w roku 2014

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 201 lr. Nr 212, poz. 1263 z poźn. zm.); art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.); § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61. poz. 417 z późn. zm.):
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po rozpatrzeniu wyników badań
wody, wykonanych w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. stwierdza, że
w2014r. na terenie gminy Goczałkowice - Zdrój woda była przydatna do spożycia przez
ludzi. W pobranych próbkach wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego,
w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
woda spełniała
wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61. poz. 417 z późn. zm.).
Mieszkańcy gminy Goczałkowice - Zdrój zaopatrywani są w wodę pochodzącą
z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach opartego na dwóch ujęciach wody
powierzchniowej tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na
rzece Sole. Woda powierzchniowa z Zakładu Uzdatniania Wody dostarczana była około 6583
odbiorcom.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 200lr.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.,
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy. W gminie Goczałkowice Zdrój dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Administracja Zasobów

Komunalnych Sp. z o.o. (AZK) z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju przy ul. Szkolnej 13.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, współtworzy wraz z przedsiębiorstwami
wodociągowymi „Monitoring jakości sanitarnej wody". Przedstawiciele PPIS w Tychach, jak
również przedstawiciele AZK w Goczałkowicach regularnie pobierają próbki wody do badań
laboratoryjnych. Badania próbek wody przeznaczonej do spożycia, pobieranych przez
upoważnionych przedstawicieli PPIS w Tychach wykonywano w akredytowanych
laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w łychach, Powiatowej
Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Bielsku
Białej oraz w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno
Epidemiologicznej w Katowicach. Badania próbek wody do spożycia
pobieranych przez przedstawicieli AZK w Goczałkowicach w ramach wewnętrznej kontroli
jakości wody, wykonywano w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję
Sanitarną systemie jakości badań wody.
W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. w ramach prowadzonego
monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podstawą oceny jakości
wody dostarczanej odbiorcom były wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranej
przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
z punktów stałych, oraz sprawozdań z badań próbek wody pobieranej przez przedstawicieli
AZK w Goczałkowicach, przekazywanych do PPIS w Tychach w ramach kontroli
wewnętrznej.
Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali ogółem 11 próbek wody do badań
fizykochemicznych i 14 próbek wody do badań mikrobiologicznych z dwóch punktów stałych
zlokalizowanych w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach - Zdroju przy ul. Szkolnej 13 oraz
w Zakładzie Uzdatniania Wody przy ul. Jeziornej 5 w Goczałkowicach. Analiza jakości
mikrobiologicznej i fizykochemicznej badanych próbek wody nie budziła zastrzeżeń
w pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz
pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. Sporadycznie
stwierdzane przekroczenia związane były z wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci
wodociągowej, pojawiającym się w związku z awariami na sieci wodociągowej oraz
malejącym zużyciem wody, co wiąże się ze zwolnieniem przepływu i zastojach wody w sieci.
Częstą przyczyną pogarszania się parametrów wody wodociągowej u odbiorców jest również
zły stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach. Każdorazowo w przypadku
stwierdzenia, przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia zalecano przedsiębiorstwu wodociągowemu, zobowiązanemu do usuwania awarii
sieci lub płukania sieci wodociągowej o podjęcie działań zmierzających do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
W roku ubiegłym nie zgłoszono żadnej interwencji na jakość wody. W 2014r. nie
prowadzono postępowań administracyjnych. AZK w Goczałkowicach nie zgłosiło PPIS
w łychach działań naprawczych prowadzonych na terenie gminy oraz wniosków z prośbą
zgody na odstępstwa.
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