PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

dnia

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
8centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

8 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 06.11.2019r.

17/NS/HK.0614-2/III/19

/?
Urząd Gminy Goczałkowice
ul. Szkolna 13
43- 230 Goczałkowice - Zdrój

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane
orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie gminy Goczałkowice
i z Ujęcia Wody ZUW Goczałkowice za III kwartał 2019r.
Załącznik:
10 orzeczeń

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W T-YjCHACH

Otrzymują:
1. Adresat
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ćOt

mgr G < riela Niedziela

a,
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
Scentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/07/19

8 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 31.07.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

055/07/19/Gce/H

Nr próbki:

055/07/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

03.07.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5
woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki:

Próbka

wody

organoleptycznych

i

w

zakresie

fizykochemicznych

badanych
spełnia

parametrów
wymagania

mikrobiologicznych,
określone

dla

wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
Ucentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/07/19

9 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 31.07.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

200/07/19/Gce/H

Nr próbki:

200/07/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

09.07.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5

Rodzaj próbki:

Próbka

woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi
wody

organoleptycznych

w

zakresie

i fizykochemicznych

badanych
spełnia

parametrów
wymagania

mikrobiologicznych,
określone

dla

wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
Ifcentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/07/19

9 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 1.08.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

383/07/19/Gce/H

Nr próbki:

383/07/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

16.07.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5
woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki:

Próbka

wody

organoleptycznych

i

w

zakresie

fizykochemicznych

badanych
spełnia

parametrów
wymagania

mikrobiologicznych,
określone

dla

wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi
\ up. P a ń s t w o w e g o Pow^towect
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

©centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-20/07/2019

8 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 06.08.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda warunkowo przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr:

SB/83325/08/2019

Nr próbki:

150701/07/2019

Data pobrania próbki:

30.07.2019 r.

Administrator:

Uzdrowisko Goczałkowice Sp. z o.o.
43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54

Miejsce pobrania próbki:

Stacja Uzdatniania Wody
Uzdrowisko Goczałkowice Sp. z o.o.
43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54

Rodzaj próbki:

woda podawana do sieci pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

W wyniku przeprowadzonych badań wody stwierdzono przekroczony parametr jonu
amonowego, co narusza wymagania fizykochemiczne określone w części C tabela 2 (lp. 2)
załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W

badanym

zakresie

wartości

pozostałych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełniają wymagania określone w załączniku nr 1
do ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, warunkową przydatność wody
do spożycia przez ludzi
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
fcentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

9 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 12.08.2019 r.

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/08/19

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

010/08/19/Gce/H

Nr próbki:

010/08/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

01.08.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5
woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki:

Próbka

wody

w

zakresie

badanych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
©centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

9 sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-12/08/2019

http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 19.08.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

042/08/19/Gce/K

Nr próbki:

042/08/19/Gce

Data pobrania próbki:

02.08.2019 r.

Administrator:

Administracja Zasobów Komunalnych
43-230 Goczałkowice, ul. Szkolna 3

Miejsce pobrania próbki:

Kompleks sportowy
Goczałkowice-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich 3

Rodzaj próbki:

woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka

wody

w

zakresie

badanych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
ifcentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

8 seler. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/08/19

http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 6.09.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

019/08/19/Kce/H

Nr próbki:

019/08/19/GoczaWU/Kce

Data pobrania próbki:

06.08.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5

Rodzaj próbki:

Próbka

woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi
wody

w

zakresie

badanych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
fcentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-inail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/09/19

8 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 19.09.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
woda przydatna do spożycia dot. raportu z badań nr:

054/09/19/Gce/H

Nr próbki:

054/09/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

03.09.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5

Rodzaj próbki:

Próbka

woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi
wody

w

zakresie

badanych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi

ngr mz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
Scentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/09/19

8 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 25.09.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

266/09/19/Gce/H

Nr próbki:

266/09/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

11.09.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5

Rodzaj próbki:

Próbka

woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi
wody

w

zakresie

badanych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy
fcentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

8 sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl
Tychy, dnia 27.09.2019 r.

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl
17/NS/HK.4566-1/09/19

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
-

woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr:

384/09/19/Gce/H

Nr próbki:

384/09/19/GoczaWU/Gce

Data pobrania próbki:

16.09.2019 r.

Administrator:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Miejsce pobrania próbki:

ZUW Goczałkowice
Woda uzdatniona wtłaczana do sieci;
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5
woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki:

Próbka

wody

w

zakresie

badanych

parametrów

mikrobiologicznych,

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia
przez ludzi

