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Pani Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczalkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13
43-230 Goczalkowice-Zdrój

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI DLA GMINY GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ W 2019r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.); § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294);
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawicieli
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w ramach monitoringu
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań próbek wody
pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, na terenie
Gminy Goczałkowice - Zdrój
stwierdza
w zakresie badanych parametrów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. woda
była przydatna do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uzasadnienie
W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w ramach prowadzonego monitoringu
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody obejmowały
badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń
promieniotwórczości w wodzie. Próbki wody pobierane były: ze studzienek zakupowych

i wodomierzowych, przepompowni, zakładów uzdatniania wody punktów zlokalizowanych
na sieci wodociągowej.
Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali ogółem 3 próbki wody do badań fizykochemicznych
badań mikrobiologicznych, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 24 próbki do
badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
Analiza jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej ww. 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.
Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2019r. stwierdzono, że
w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda na terenie
gminy Goczałkowice - Zdrój spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Woda była przydatna do
spożycia przez ludzi.
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