
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Katowicach 

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice 
 
 
 
 
 

R A P O R T  
 
 

o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną  

do spożycia, w województwie śląskim  
w 2015 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dział Nadzoru Sanitarnego 
Oddział  
Bezpieczeństwa Wody 
Wojewódzka Stacja  
Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Katowicach 
www.higienawody.wsse.katowice.pl 

 
 

 
 

w przypadku cytowania informacji zawartych w niniejszym Raporcie,  
należy umieścić notę o źródle informacji. 



 2 

W województwie śląskim w 2015 r. próbki wody do badań pobrano z 62 ujęć wód 

powierzchniowych, z których wody wykorzystywane są do celów wodociągowych. Są 

to zarówno ujęcia o bardzo dużej ilości ujmowanej do uzdatnienia wody, zaopatrujące 

kilkaset tysięcy osób, jak np. ujęcia usytuowane na zbiornikach Goczałkowickim 

i Czanieckim, czy też ujęcia o niewielkiej wydajności, zaopatrujące w wodę po uzdatnieniu, 

od kilkudziesięciu do kilkuset osób.  

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane 

do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

(Dz. U. Nr 204, poz. 1728).  

W cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska określono minimalną roczną 

częstotliwość pobierania próbek wody dla poszczególnych Grup (I-III) wskaźników jakości 

wody, uzależnioną głównie od liczby osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia, a także 

od kategorii jakości wody A1-A3. W rozporządzeniu tym sprecyzowano także, jakie 

parametry mieszczą się w danej Grupie wskaźników jakości wody. Grupa I  obejmuje 

13 podstawowych parametrów fizykochemicznych. Do Grupy II  zaliczono 

9 nieorganicznych i organicznych parametrów chemicznych oraz 2 wskaźniki 

mikrobiologiczne, tj. bakterie grupy coli i coli typu kałowego. Grupa III  obejmuje 15 

pierwiastków oraz substancji organicznych i nieorganicznych, a także 2 wskaźniki 

mikrobiologiczne, tj. Salmonellę i paciorkowce kałowe. 

Kontrolę jakości wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzą Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 

w: Bielsku Białej, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu, Tychach i Żywcu. 

Badania wód z ujęć wykonywane były w Zintegrowanym Laboratorium Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, które obejmuje Laboratorium Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz laboratoria Powiatowych Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych w: Bielsku Białej, Dąbrowie Górniczej, Tychach i Żywcu. 

W kilku przypadkach analiza jakości wody była przeprowadzana w ramach prowadzenia 

kontroli wewnętrznej, realizowanej przez podmioty zewnętrzne, a następnie wyniki 

przekazano właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Całość 

danych jest raportowana miesięcznie w systemie EXCELL WODA (relacyjna baza danych 

oraz system danych przestrzennych) do WSSE w Katowicach, a następnie, raz w roku, całość 

zgromadzonej informacji jest przekazywana Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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Częstotliwość pobierania i badania próbek wody z każdego ujęcia starano się 

realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska, 

czyniono także starania, aby oznaczenia wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych 

były wykonywane w jak najszerszym zakresie, określonym dla Grup I-III. Wszelkie dane 

statystyczne dotyczą tylko parametrów jakości wody określonych w ww. rozporządzeniu. 

 

 

Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Bielsku Białej 

 

Na obszarze nadzorowanym przez PPIS w Bielsku Białej, objęto nadzorem 16 ujęć 

wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi. Próbki wody do badań pobrano z wszystkich ujęć. Klasyfikacja 

skontrolowanych w 2015r. ujęć wód powierzchniowych przedstawia się następująco: 

• Kategoria A1 jakości wody - 2 ujęcia, 

• Kategoria A2 jakości wody - 14 ujęć.   

Ujęć wód powierzchniowych w kategorii A3 i zdyskwalifikowanych poza A3 nie 

stwierdzono. Przyczyną dyskwalifikacji ujęć poza kategorię A1 były wskaźniki 

mikrobiologiczne tj. bakterie grupy coli, coli typu kałowego oraz paciorkowce kałowe. 

Jednakże sytuacja ta nie miała bezpośredniego wpływu na pogorszenie jakości wody 

podawanej do sieci wodociągowej oraz przeznaczonej do spożycia, co potwierdziły analizy 

badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Woda ujmowana 

ze wszystkich ujęć powierzchniowych jest poddawana procesom uzdatniania w stacjach 

uzdatniania wody. W porównaniu z rokiem 2014 kategorie jakości wody w 4 przypadkach 

uległy pogorszeniu z kategorii A1 do A2. Dotyczy to potoku Pisarzówka, Zimny w Bielsku-

Białej oraz potoku bez nazwy i Wilkówka w Wilkowicach. Natomiast w przypadku potoku 

Zimnik w Wilkowicach nastąpiła poprawa jakości wody do kategorii A1. Kategorie jakości 

wody A1 uzyskały następujące potoki: Złota Roztoka i Zimnik. Kategorie jakości wody A2 

uzyskały następujące ujęcia wód powierzchniowych: zbiornik Czaniec dla SUW Czaniec 

(GPW) i zbiornik Czaniec dla SUW Kobiernice (AQUA S.A.), zbiornik Wapienica, potoki: 

Żydowski, Mesznianka, Pisarzówka, Wilkówka, bez nazwy, Straconka, Białka, Wysoki, 

Zimny, rzeka Żylica oraz staw Kopalniok. 



 4 

PPIS w Bielsku Białej scharakteryzował przykładowe ujęcia wód powierzchniowych 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

Zbiornik Wapienica w Bielsku-Białej i potok Żydowski 
 
Ujęcia na zbiorniku Wapienica i potoku Żydowskiego są ujęciami zasilającymi wodociąg 

AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Na tych ujęciach stosowane są procesy uzdatniania wody: 

woda surowa poddawana jest procesowi koagulacji preparatem glinowym, a następnie 

przechodzi przez filtry otwarte wypełnione złożem żwirowym. Po filtrach, woda jest 

dezynfekowana podchlorynem sodu wytwarzanym w procesie elektrolizy soli kuchennej. 

W 2015 r. wodę ze zbiornika Wapienica i potoku Żydowskiego w Bielsku-Białej pobrano do 

badań 4 razy: 4 razy dla wskaźników grupy I, 2 razy dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla 

wskaźników grupy III.  Jakość wody zbiornika Wapienica i potoku Żydowskiego poza 

kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych ze zbiornika Wapienica 

i potoku Żydowskiego zakwalifikowano do kategorii A2.  

 
 
Rzeka Żylica w Szczyrku  
 

Ujęcie na rzece Żylicy w Szczyku jest ujęciem dla wodociągu AQUA S.A. w Szczyrku. 

Proces uzdatniania wody z rzeki Żylicy: woda surowa poddawana jest procesowi koagulacji. 

Następnie woda przechodzi przez filtry pośpieszne otwarte, wypełnione złożem żwirowym. 

Po filtrach woda przechodzi przez lampy UV i jest dezynfekowana podchlorynem sodu. 

W 2015 r. wodę z rzeki Żylicy pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 2 

razy dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla wskaźników grupy III. Jakość wody rzeki Żylica 

poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z rzeki Żylica 

zakwalifikowano do kategorii A2.  Jakość wody w rzece Żylica nie uległa zmianie 

w stosunku do roku 2014. 
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Rys. nr 1 rzeka Żylica w Szczyrku 

 

Zbiornik Czaniec w Kobiernicach 

Na zbiorniku Czaniec zlokalizowane są dwa ujęcia jedno dla wodociągu AQUA S.A. oraz 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

 

Woda ujmowana ze zbiornika Czaniec dla AQUA S.A. uzdatniana jest na 2 stacjach 

uzdatniania wody Soła I i Soła II/III, które są własnością AQUA S.A w Bielsku-Białej. 

Proces uzdatniania wody na SUW Soła I obejmuje następujące procesy: koagulacja, 

flokulacja, filtracja odbywająca się na filtrach otwartych pośpiesznych oraz dezynfekcja 

końcowa podchlorynem sodu wytwarzanym w procesie elektrolizy soli kuchennej. Stacja 

Uzdatniania Wody Soła II/III wykorzystuje wodę z 10 stawów nawadniających, które 

napełniane są wodą powierzchniową ze zbiornika Czaniec. Woda po przefiltrowaniu przez 

naturalne złoża transportowana jest do stacji uzdatniania, woda surowa poddawana jest 

wstępnej dezynfekcji lampami UV, a następnie poddawana procesowi dezynfekcji chlorem 

gazowym.  W 2015 r. wodę ze zbiornika Czaniec w Kobiernicach pobrano do badań 8 razy: 

8 razy dla wskaźników grupy I, 4 razy dla wskaźników grupy II, oraz 2 razy dla wskaźników 

grupy III. Jakość wody zbiornika Czaniec poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące 

parametry: 

- barwa, 

- BZT5, 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  
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- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych ze zbiornika Czaniec 

zakwalifikowano do kategorii A2.  Jakość wody w zbiorniku Czaniec nie uległa zmianie 

w stosunku do roku 2014. 

 

Woda ujmowana dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest kierowana do 

Stacji Uzdatniania Wody, gdzie jest poddawana procesom koagulacji, filtracji, dezynfekcji 

końcowej. Filtracja wody surowej odbywa się na filtrach otwartych. Do wody surowej 

dodawany jest koagulant i nadmanganian potasu. a następnie poddawana procesom 

dezynfekcji chlorem gazowym.  W 2015 r. wodę ze zbiornika Czaniec w Kobiernicach 

pobrano do badań 8 razy: 8 razy dla wskaźników grupy I, 4 razy dla wskaźników grupy II, 

oraz 2 razy dla wskaźników grupy III. Jakość wody zbiornika Czaniec poza kategorię A1 

zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- barwa, 

- BZT5, 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych ze zbiornika Czaniec 

zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w zbiorniku Czaniec nie uległ zmianie 

w stosunku do roku 2014. 

 
Potok Straconka w Bielsku-Białej  
 
Potok Straconka zasila Stacje Uzdatniania Wody AQUA S.A. ul. Górska w Bielsku-Białej. 

Proces uzdatniania wody: woda surowa przechodzi przez filtry powolne wypełnione złożem 

żwirowym. Po filtrach, woda surowa poddawana jest wstępnej dezynfekcji lampą UV, 

a następnie poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. W 2015 r. wodę z potoku 

Straconka w Bielsku-Białej pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 2 razy 

dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla wskaźników grupy III.  Jakość wody potoku 

Straconka poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

Ogólnie w 2015r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Straconka 

zakwalifikowano do kategorii A2.  
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Potok Złota Roztoka w Bielsku-Białej  
 
Potok Złota Roztoka zasila Stację Uzdatniania Wody AQUA S.A. ul. Polna w Bielsku-Białej.  

Proces uzdatniania wody: woda surowa poddawana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem 

sodu. W 2015 r. wodę z potoku Złota Roztoka w Bielsku-Białej pobrano do badań 2 razy: 

2 razy dla wskaźników grupy I, 1 raz dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla wskaźników 

grupy III.   

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Złota Roztoka 

zakwalifikowano do kategorii A1.  

 

 

Potoki Pisarzówka i Zimny w Bielsku-Białej  

 

Potok Pisarzówka i Zimny zasila Stację Uzdatniania Wody AQUA S.A. ul. Wróblowicka                                            

w Bielsku-Białej.  Proces uzdatniania wody: woda surowa przechodzi przez filtry otwarte 

wypełnione złożem żwirowym. Po filtrach, woda surowa poddawana jest procesowi 

dezynfekcji podchlorynem sodu. W 2015 r. wodę z potoków Pisarzówka i Zimny w Bielsku-

Białej pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 1 raz dla wskaźników grupy 

II, oraz 1 raz dla wskaźników grupy III.  Jakość wody potoku Pisarzówka poza kategorię A1 

zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Pisarzówka 

zakwalifikowano do kategorii A2, a potok Zimny zakwalifikowano do kategorii A1.  

 

Potok Wysoki w Jaworzu 
 
Potok Wysoki zasila Stację Uzdatniania Wody w Jaworzu, która zaopatruje Beskidzki Zespół 

Leczniczo Rehabilitacyjny. Woda surowa poddawana jest procesowi koagulacji siarczanem 

żelazowym, następnie przechodzi przez filtry otwarte wypełnione złożem żwirowym 

i dezynfekowana podchlorynem sodu. W 2015 r. wodę z potoku Wysoki w Jaworzu pobrano 

do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 2 razy dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz 

dla wskaźników grupy III.  Jakość wody potoku Wysoki poza kategorię A1 

zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 
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- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Wysoki 

zakwalifikowano do kategorii A2.  

 

Staw Kopalniok w Czechowicach-Dziedzicach 

 

Staw Kopalniok zasila Stację Uzdatniania Wody w Czechowicach-Dziedzicach dla Mining 

Services   and Endineering Sp. z o. o. Proces uzdatniania wody: woda surowa przechodzi 

przez filtry zamknięte wypełnione złożem żwirowym. Po filtrach, woda surowa poddawana 

jest wstępnej dezynfekcji lampami UV, a następnie poddawana procesowi dezynfekcji 

podchlorynem sodu. W 2015 r. wodę ze stawu Kopalniok w Czechowicach-Dziedzicach 

pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 2 razy dla wskaźników grupy II, 

oraz 1 raz dla wskaźników grupy III.  Jakość wody stawu Kopalniok poza kategorię A1 

zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- barwa, 

- BZT5, 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków). 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych ze stawu Kopalniok 

zakwalifikowano do kategorii A2.  

 

Potok Białka w Bystrej 
 
Potok Białka zasila Stację Uzdatniania Wody w Bystrej. Proces uzdatniania wody: woda 

surowa przechodzi przez filtry 3-komorowe wypełnione złożem kwarcowym. Po filtrach 

woda poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. W 2015 r. wodę z potoku 

Białka w Bystrej pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 2 razy dla 

wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla wskaźników grupy III.  Jakość wody potoku Białka poza 

kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków). 
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Rys. nr 2 ujęcie na potoku Białka 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Białka 

zakwalifikowano do kategorii A2.  

 

Potok Mesznianka w Musznej 

 

Potok Mesznianka zasila Stację Uzdatniania Wody w Mesznej. Proces uzdatniania wody: 

woda surowa przechodzi przez filtry otwarte i filtry pośpieszne żwirowe. Po filtrach woda 

przechodzi przez lampę UV oraz poddawana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. 

W 2015 r. wodę z potoku Mesznianka w Mesznej pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla 

wskaźników grupy I, 2 razy dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla wskaźników grupy III.  

Jakość wody z potoku Mesznianka poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące 

parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Mesznianka 

zakwalifikowano do kategorii A2.  

 

Potok Wilkówka, potok bez nazwy i potok Zimnik w Wilkowicach 

 

Potoki zasilają Stację Uzdatniania Wody w Wilkowicach. Proces uzdatniania wody:  woda 

poddawana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. W 2015 r. wodę z potoków 



 10 

Wilkówka, bez nazwy i Zimnik pobrano do badań 2 razy: 2 razy dla wskaźników grupy I, 

2 razy dla wskaźników grupy II, oraz 1 raz dla wskaźników grupy III.  Jakość wody z potoku 

Wilkówka i bez nazwy poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków). 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Wilkówka 

i bez nazwy zakwalifikowano do kategorii A2, a potok Zimnik zakwalifikowano do 

kategorii A1.  

 

 
Rys. nr 3 potok bez nazwy w Wilkowicach  

 
Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Cieszynie 

 

W 2015 r. na terenie powiatu cieszyńskiego było zewidencjonowanych 16 ujęć wody 

powierzchniowej wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną  

do spożycia. W listopadzie 2015 r. wyłączono z nadzoru jedno z ujęć powierzchniowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Istebna, mianowicie potok Spod Kubalonki. Przedsiębiorca 

wodociągowy ujmujący dotychczas wodę z tego potoku poinformował, iż wygasło dla niego 
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pozwolenie wodno prawne, a w związku z planowanym uruchomieniem w 2016r. ujęcia 

głębinowego nie planuje on dalszego ujmowania wody z tego potoku. 

Spośród wymienionych wyżej ujęć powierzchniowych z czterech w ciągu całego 

2015r. wody nie ujmowano do celów wodociągowych (rzeka Wisła w Strumieniu, rzeka 

Piotrówka w Zebrzydowicach, potok Malinka w Wiśle, potok Salamandra w Dzięgielowie). 

Badania tych wód były jednak prowadzone, z uwagi na możliwość ich uruchomienia 

w sytuacjach awaryjnych. 

 
W 2015 r. przeprowadzono badania 34 próbek wody powierzchniowej, określając 

jednocześnie ich klasę (kategorię) czystości. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono następujące kategorie jakości badanych wód: 

 
- kategoria A1 dla wód z potoków: Chrobaczy w Brennej (poprawa z A3 w stosunku do 

2014 r.), Hołcyna oraz Jatny w Brennej  (poprawa z A2 w stosunku do 2014 r.); 

- kategoria A2 dla wód ze zbiornika Wisła Czarne; z rzeki Olzy w Istebnej oraz 

potoków: Gościejów w Wiśle, Prądowiec, Nad Brzyszkiem, Olecko i „Spod Kubalonki” 

w Istebnej oraz Krężelka w Jaworzynce (brak zmian w stosunku do 2014 r.) oraz Górnik 

w Ustroniu oraz Salamandra w Dzięgielowie (pogorszenie z A1 w stosunku do 2014 r.); 

- kategoria A3 dla wód z rzek: Wisły w Strumieniu (pogorszenie z A2 w stosunku do 

2014 r.), Piotrówka w Zebrzydowicach (brak zmian w stosunku do 2014 r.) oraz potoku 

Malinka w Wiśle (pogorszenie z A2 w stosunku do 2014 r.). 

 
 
Rzeka Wisła w Strumieniu 
 

Ujęcie na rzece Wiśle w Strumieniu jest ujęciem dla wodociągu Strumień. W 2012 r. 

nastąpiło wyłączenie Stacji Uzdatniania Wody w Strumieniu, która uzdatniała wodę surową 

ujmowaną do celów wodociągowych z tego ujęcia. Od tego czasu na tereny dotychczas 

obsługiwane przez SUW w Strumieniu, wodę dostarcza Zakład Uzdatniania Wody 

„Goczałkowice” w Goczałkowicach-Zdroju. ZUW uzdatnia wodę powierzchniową 

pochodzącą z ujęcia na zbiorniku Goczałkowickim oraz zbiorniku Czanieckim (których 

jakość wody kontrolowana jest przez PPIS odpowiednio w Tychach i Bielsku – Białej). 

Uzdatnianie wody pochodzącej z tych ujęć następuje w procesach: ozonowania wstępnego, 

koagulacji (przy użyciu siarczanu glinu, okresowo Magnoflock LT25), filtracji na filtrach 
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pospiesznych, ozonowania pośredniego, filtracji na filtrach węglowych oraz dezynfekcji 

chlorem.  

Woda z rzeki Wisły, pomimo tymczasowego wyłączenia z eksploatacji SUW  

w Strumieniu, podlega badaniom, gdyż ujęcie to jest obecnie ujęciem awaryjnym. W każdej 

chwili przedsiębiorca wodociągowy może podjąć decyzję o jego uruchomieniu. 

 
Rys. nr 4 ujęcie na rzece Wiśle w Strumieniu 
 
 Proces uzdatniania wody z rzeki Wisły w okresie eksploatacji SUW Strumień odbywał 

się w następujący sposób: 

Z ujęcia na rzece Wiśle dwoma rurociągami betonowymi ø1000 mm woda była 

doprowadzana do dwóch studni zbiorczych, skąd pompami pierwszego stopnia podawana 

była do komór ozonowania wstępnego, następnie do hali koagulacji lub bezpośrednio na filtry 

piaskowe. Po modernizacji stacji uzdatniania wody w Strumieniu istniały dwa ciągi 

technologiczne: 

-ciąg pierwszy: woda ujmowana z rzeki Wisły była kierowana do komór ozonowania 

wstępnego, następnie lewarowo przepływała do hali koagulacji. Tu, po dodaniu siarczanu 

glinu, woda przepływała przez 4 komory szybkiego mieszania, gdzie następowało 

dokładne wymieszanie wody surowej z koagulantem. Dalej woda przepływała do komór 

wolnego mieszania, gdzie ruch wymuszały drabinowe mieszadła z napędem 

elektrycznym. Z komór wolnego mieszania woda grawitacyjnie spływała do poziomych 

osadników pokoagulacyjnych. Osadniki te, wykonane są z 6 komór. Filtry piaskowe 

pośpieszne składają się z 20 komór pracujących równolegle. Filtry piaskowe płukane były 

mieszaniną wodno-powietrzną w kierunku od dołu, 
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-ciąg drugi: po filtrach piaskowych, za pomocą pomp pompowni pośredniej, woda była 

kierowana rurociągiem do komór ozonowania końcowego, o pionowym labiryntowym 

przepływie. Filtry węglowe składają się z 6 komór o łącznej powierzchni 352 m2. Dopływ 

wody na złoża filtrów węglowych następował w systemie lewarowym. Płukanie złóż 

węgla aktywnego odbywało się mieszanką wody i powietrza automatycznie w zależności  

od temperatury wody. Po filtrach węglowych rurociągiem woda, do której doprowadzona 

była woda uzdatniana chlorem, spływała do zbiornika wody czystej, usytuowanego pod 

filtrami piaskowymi, a następnie pompy tłoczyły wodę uzdatnioną do sieci magistralnej. 

 
[Część podanych powyżej informacji uzyskano bezpośrednio od przedsiębiorcy wodociągowego, a część ze strony internetowej 
www.gpw.katowice.pl]. 

 
 

W 2015 r. wodę z rzeki Wisły w Strumieniu pobrano do badań 3 razy dla I grupy wskaźników 

jakości wody, 1 raz dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody rzeki Wisły poza kategorię A1 

zdyskwalifikowały następujące parametry:  

- liczba bakterii grupy coli,  

- liczba paciorkowców kałowych, 

- amoniak, 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- ortofosforany. 

 
Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z rzeki Wisły 

w Strumieniu zakwalifikowano do kategorii A3. Jakość wody w przedmiotowej rzece uległa 

pogorszeniu w stosunku do roku 2014 (z A2 na A3). 

 
 
Rzeka Piotrówka w Zebrzydowicach 
 

Ujęcie na rzece Piotrówce jest ujęciem dla wodociągu Zebrzydowice. W 2015 r. 

przedsiębiorca wodociągowy nie ujmował z rzeki wody do celów wodociągowych. Woda 

z tego ujęcia podlega jednak badaniom, gdyż ujęcie stanowi dodatkowe zabezpieczenie 

na wypadek wystąpienia warunków specjalnych. W każdej chwili przedsiębiorca 

wodociągowy może podjąć decyzję o jego uruchomieniu. Proces uzdatniania wody z rzeki 

Piotrówka w okresie eksploatacji ujęcia: w przypadku konieczności poboru, technologia 

zastosowana w stacji uzdatniania wody zapewnia koagulację oraz filtrację na filtrach 
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wielowarstwowych. Dezynfekcja prowadzona jest poprzez użycie sterylizatora (lampa UV) 

oraz automatyczne dozowanie podchlorynu sodu. W 2015 r. wodę z rzeki Piotrówki 

w Zebrzydowicach pobrano do badań 2 razy dla I grupy wskaźników jakości wody oraz 1 raz 

dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody rzeki Piotrówka, poza kategorię A1, 

zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

- zapach, 

- barwa, 

- amoniak, 

- ortofosforany, 

- BZT5, 

 - liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z rzeki Piotrówki  

w Zebrzydowicach zakwalifikowano do kategorii A3. Jakość wody w przedmiotowej rzece 

nie uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 

 
 
Rzeka Olza w Istebnej 
 
Ujęcie na rzece Olzie w Istebnej jest ujęciem dla wodociągu Koniaków Gańczorka. Proces 

uzdatniania wody z rzeki Olzy: woda surowa magazynowana jest w zbiorniku wody surowej 

o pojemności około 14 m3. Następnie przesyłana jest siecią wodociągową (bez odbiorców 

wody) do budynku Stacji Uzdatniania Wody Koniaków Jasiówka. Woda surowa, najpierw 

poddawana jest koagulacji siarczanem glinu 8%, a kolejno jest napowietrzana w aeratorze. 

Następnie przechodzi przez trzy połączone równolegle filtry pośpieszne, wypełnione złożem 

żwirowym. Po filtrach, woda jest dezynfekowana płynnym podchlorynem sodu i przechodzi 

do zbiornika wody czystej. Ze zbiornika - przed podaniem do sieci wodociągowej (odbiorcom 

wody) - woda przechodzi przez 2 lampy UV, której żywotność kontrolowana jest 

automatycznie. Cały proces uzdatniania wody sterowany jest również automatycznie (SUW 

bezobsługowa). W 2015 r. wodę z rzeki Olzy w Istebnej pobrano do badań 3 razy: 2 razy dla 

wskaźników grupy I, 1 raz dla wskaźników grupy II, III oraz 1 raz tylko w zakresie 

„ortofosforanów". Jakość wody rzeki Olza poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące 

parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 
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- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- barwa, 

- ortofosforany. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z rzeki Olzy w Istebnej 

zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowej rzece nie uległa zmianie 

w stosunku do roku 2014. 

 
 
Zbiornik Czarne  i potok Malinka w Wi śle 
 

Ujęcia na zbiorniku Czarne (ujęcie główne) i potoku Malinka (ujęcie awaryjne) są ujęciami 

wody dla wodociągu Wisła Czarne. Uzdatnianie wody ze Zbiornika Czarne i potoku Malinka: 

Woda surowa transportowana jest do Stacji Uzdatniania Wody Wisła Czarne.  

W mieszaczu do wody surowej dozowany jest koagulant (Flokor). Następnie woda kierowana 

jest na 6 osadników. Kolejno zachodzi filtracja wody na 5 filtrach pospiesznych. Przed 

filtrami do wody dozowany jest polielektrolit, który ma za zadanie „uszczelnić” złoża 

filtracyjne. Przefiltrowana woda ujmowana jest w dwukomorowym zbiorniku wody czystej, 

gdzie następuje dezynfekcja wstępna przy użyciu podchlorynu sodu. Dezynfekcja końcowa 

prowadzona przy użyciu promieni UV odbywa się w specjalnym reaktorze – 

niskociśnieniowej lampy UV. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed korozją rurociągów 

tworzących sieć wodociągową, na wyjściu ze stacji (jeszcze przed lampą) dozuje się preparat 

polifosforanowy (Metaqua).  

 
 

 
Rys. nr  5 zbiornik Czarne 
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W 2015 r. wodę ze zbiornika Czarne w Wiśle pobrano do badań 4 razy dla I grupy 

wskaźników jakości wody, 2 razy dla wskaźników grupy II oraz 1 raz dla grupy III. Jakość 

wody zbiornika Czarne poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli,  

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- barwa. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych ze zbiornika Czarne 

w Wiśle zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym zbiorniku nie 

uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 

 

W 2015 r. wodę z potoku Malinka w Wiśle pobrano do badań 2 razy dla I grupy wskaźników 

jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III.  Jakość wody potoku Malinka poza 

kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- zawiesina ogólna, 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków).  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Malinka 

w Wiśle zakwalifikowano do kategorii A3. Jakość wody w przedmiotowym potoku uległa 

pogorszeniu w stosunku do roku 2014 (z A2 na A3). 

 
 
Potok Gościejów w Wiśle 
 
Ujęcie na potoku Gościejów w Wiśle jest ujęciem dla wodociągu Wisła Gościejów. Proces 

uzdatniania wody z potoku Gościejów: surowa woda ujmowana grawitacyjnie, spływa do 

zbiornika wody surowej zlokalizowanego przy Stacji Uzdatniania Wody. Zbiornik ten spełnia 

rolę odstojnika, z którego woda kierowana jest przez mieszacz do osadników. Z osadników 

woda spływa grawitacyjnie na filtry pospieszne ze złożem żwirowo-piaskowym, gdzie 

poddawana jest procesom filtracji. Po przejściu przez filtry woda poddawana jest dezynfekcji 

promieniami UV. Oczyszczona woda trafia do zbiornika wody czystej, skąd pompowana jest 

do zbiornika wyrównawczego. Tłoczona do zbiornika woda automatycznie dezynfekowana 

jest podchlorynem sodu. 
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Rys. nr 6 potok Gościejów. 
 
W 2015 r. wodę z potoku Gościejów w Wiśle pobrano do badań 2 razy dla I grupy 

wskaźników jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody potoku 

Gościejów poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków),  

 (na podstawie wartości tych parametrów zakwalifikowano ją do kategorii A2).  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Gościejów 

w Wiśle zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym potoku nie uległa 

zmianie w stosunku do roku 2014. 

 
 
Potok Górnik w Ustroniu  
 
Ujęcie na potoku Górnik w Ustroniu jest ujęciem dla wodociągu Ustroń Poniwiec.  

 

 
Rys. nr 7 Ustroń Poniwiec 
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Proces uzdatniania wody z potoku Górnik: woda z ujęcia infiltracyjnego doprowadzana jest 

do zbiornika przy Stacji Uzdatniania Wody, gdzie dezynfekowana jest przy pomocy lampy 

UV. Ze względu na mały rozbiór wody, okresowo przedsiębiorca wodociągowy prowadzi 

dodatkową dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu (dozowanie automatyczne). 

Tak uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców wody. 

 
W 2015 r. wodę z potoku Górnik w Ustroniu pobrano do badań 1 raz dla I, II i III grupy 

wskaźników jakości wody. Jakość wody potoku Górnik poza kategorię A1 zdyskwalifikowała 

liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych (na podstawie wartości tego parametru 

zakwalifikowano ją do kategorii A2) 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Górnik 

w Ustroniu zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym potoku uległa 

pogorszeniu w stosunku do roku 2014 (z kategorii A1 na A2). 

 

 

Potok Prądowiec w Istebnej 

 

Ujęcie na potoku Prądowiec w Istebnej jest ujęciem dla wodociągu Istebna Wilcze. Proces 

uzdatniania wody z potoku Prądowiec: Woda surowa z ujęcia ujmowana jest drenażem 

dennym i przekazywana do zbiornika, skąd jest transportowana grawitacyjnie do Stacji 

Uzdatniania Wody Istebna Wilcze. W SUW woda jest filtrowana przy pomocy trzech filtrów 

pospiesznych, a następnie uzdatniana podchlorynem sodu oraz przy pomocy lampy UV, 

przechodzi do kolejnego zbiornika. Ze zbiornika woda jest rozprowadzana do odbiorców. 

W 2015 r. wodę z potoku Prądowiec w Istebnej pobrano do badań 2 razy dla I grupy 

wskaźników jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III.  Jakość wody potoku 

Prądowiec poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków).  

(na podstawie wartości tych parametrów zakwalifikowano ją do kategorii A2). 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Prądowiec  

w Istebnej zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym potoku nie 

uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 
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Potok nad Brzyszkiem w Istebnej 
 
Ujęcie na potoku Nad Brzyszkiem w Istebnej jest ujęciem dla wodociągu Istebna Zaolzie. 

Proces uzdatniania wody z potoku Nad Brzyszkiem: woda surowa z ujęcia ujmowana jest 

drenażem dennym, po czym grawitacyjnie spływa do zbiornika, gdzie następuje jej 

uzdatnianie podchlorynem sodu (manualnie). Ostatecznie woda grawitacyjnie spływa do 

odbiorców wody. W 2015 r. wodę z potoku Nad Brzyszkiem w Istebnej pobrano do badań 

2 razy dla I grupy wskaźników jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III.  Jakość 

wody potoku Nad Brzyszkiem poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- barwa, 

- mangan, 

- odczyn pH. 

Na podstawie wartości tego parametru nie zakwalifikowano badanej próbki wody do żadnej 

kategorii – pozaklasowa, niskie wartości odczynu pH stwierdzano w wodzie potoku nad 

Brzyszkiem także w latach ubiegłych, można zatem przypuszczać, że jest to właściwość wody 

tego potoku; przedsiębiorca wodociągowy planuje wyłączyć ujęcie z ekspolatacji, po 

uruchomieniu innego zaopatrzenia w wodę odbiorców dotychczas zaopatrywanych z tego 

ujęcia).  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Nad 

Brzyszkiem w Istebnej zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym 

potoku nie uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 

 
 
Potok Olecko i  potok Spod Kubalonki w Istebnej 
 
 Ujęcia na potoku Olecko (ujęcie główne) i potoku Spod Kubalonki (ujęcie dodatkowe) są 

ujęciami wody dla wodociągu Istebna Kubalonka. W związku z wygaśnięciem pozwolenia 

wodno prawnego dot. ujmowania wody z potoku Spod Kubalonki, przedsiębiorca 

wodociągowy podjął decyzję o jego całkowitym wyłączeniu z eksploatacji. W związku z tym, 

że ujęcie zostało wyłączone spod nadzoru PPIS w listopadzie 2015r. do tego czasu jakość 

wody pochodząca z potoku Spod Kubalonki była nadzorowana. Proces uzdatniania wody 

z potoków Olecko i Spod Kubalonki: woda surowa spływa grawitacyjnie do zbiornika, 

a następnie po filtracji i dezynfekcji podchlorynem sodu, pompowana jest do budynku 

filtrowni, gdzie dodatkowo filtrowana jest na filtrach pospiesznych i pompowana dalej do 
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zbiornika, z którego grawitacyjnie spływa do odbiorców wody. Uzdatnianie wody z potoku 

Olecko odbywa się tym samym ciągiem technologicznym, przy czym woda surowa 

pompowana jest jeszcze najpierw do jednego zbiornika wstępnego, z którego następnie do 

zbiornika, w którym następuje dezynfekcja podchlorynem sodu i dalej jak w przypadku 

uzdatniania wody z potoku Spod Kubalonki. W 2015 r. wodę z potoku Olecko w Istebnej 

pobrano do badań 2 razy dla I grupy wskaźników jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników 

grupy II, III. Jakość wody potoku Olecko poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące 

parametry: 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków), 

- liczba bakterii grupy coli, 

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- barwa. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Olecko 

w Istebnej zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym potoku nie 

uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 

 

W 2015 r. wodę z potoku Spod Kubalonki w Istebnej pobrano do badań 2 razy dla I grupy 

wskaźników jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody potoku Spod 

Kubalonki poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków), 

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- barwa. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Spod 

Kubalonki w Istebnej zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym 

potoku nie uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 

 
 
Potok Kr ężelka w Jaworzynce 
 

Ujęcie na potoku Krężelka w Istebnej jest ujęciem dla wodociągu Jaworzynka. Proces 

uzdatniania wody z potoku Krężelka: woda surowa ujmowana z ujęcia drenażem dennym 

zbierana jest w komorze filtracyjnej i przekazywana do komory pompowej, skąd 

transportowana jest do Stacji Uzdatniania Wody Jaworzynka. W SUW woda jest filtrowana 
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przy pomocy trzech filtrów pospiesznych, a następnie uzdatniana podchlorynem sodu oraz 

przy pomocy dwóch promienników UV i tak uzdatniona przechodzi do kolejnego zbiornika. 

Ostatecznie ze zbiornika woda jest rozprowadzana do odbiorców wody.  W 2015 r. wodę 

z potoku Krężelka w Jaworzynce pobrano do badań 2 razy dla I grupy wskaźników jakości 

wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III.  Jakość wody potoku Krężelka poza kategorię 

A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków), 

- bakterie z rodzaju Salmonella,  

- mangan.  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Krężelka  

w Jaworzynce zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym potoku nie 

uległa zmianie w stosunku do roku 2014. 

 
 
 
Potok Hołcyna w Brennej  
 
Ujęcie na potoku Hołcyna jest ujęciem dla wodociągu Brenna Hołcyna. Proces uzdatniania 

wody z potoku Hołcyna: woda surowa ujmowana z ujęcia, transportowana jest do Stacji 

Uzdatniania Wody Brenna Hołcyna. W SUW woda jest filtrowana przy pomocy trzech 

filtrów piaskowo-żwirowych, a następnie uzdatniana podchlorynem sodu, po czym 

przechodzi do dwukomorowego zbiornika, z którego jest rozprowadzana do odbiorców wody. 

W 2015 r. wodę z potoku Hołcyna w Brennej pobrano do badań 2 razy dla I grupy 

wskaźników jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody potoku 

Hołcyna poza kategorię A1 nie zdyskwalifikował żaden badany parametr.  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Hołcyna 

w Brennej zakwalifikowano do kategorii A1. Jakość wody w przedmiotowym potoku uległa 

polepszeniu w stosunku do roku 2014 (z A2 na A1). 

 
 
Potok Chrobaczy w Brennej 

 
Ujęcie na potoku Chrobaczy w Brennej jest ujęciem dla wodociągu Brenna Chrobaczy. 

Proces uzdatniania wody z potoku Chrobaczy: woda z ujęcia brzegowego na potoku 

Chrobaczy spływa grawitacyjnie do stacji uzdatniania wody. Najpierw poddawana jest 



 22 

procesowi filtracji przy pomocy dwóch komór filtracyjnych, a następnie poddawana jest 

działaniu promieni UV (lampa) – zainstalowanego bezpośrednio przy zbiornikach 

wyrównawczych - oraz dodatkowo chemicznej dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu 

(1%). Środek dezynfekujący dozowany jest automatycznie do doprowadzanej do rurociągu - 

za pomocą pompy - wody. Do sterowania pracy pompy służy wodomierz z nadajnikiem 

impulsów. Tak uzdatniona woda podawana jest do sieci wodociągowej. W 2015 r. wodę 

z potoku Chrobaczy w Brennej pobrano do badań 2 razy dla I grupy wskaźników jakości 

wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody potoku Chrobaczy poza kategorię 

A1 nie zdyskwalifikował żaden badany parametr. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Chrobaczy  

w Brennej zakwalifikowano do kategorii A1. Jakość wody w przedmiotowym potoku uległa 

polepszeniu w stosunku do roku 2014 (z A3 na A1). 

 
 
Potok Jatny w Brennej 

 
Ujęcie na potoku Jatny jest ujęciem dla wodociągu Brenna Jatny.  Proces uzdatniania wody 

z potoku Jatny: woda surowa ujmowana z ujęcia, transportowana jest do Stacji Uzdatniania 

Wody Brenna Jatny. W SUW woda jest filtrowana przy pomocy dwóch filtrów piaskowo - 

żwirowych, a następnie poddawana jest działaniu promieni lampy UV, po czym przechodzi 

do dwukomorowego zbiornika retencyjnego. Woda ze zbiornika poddawana jest działaniu 

promieni kolejnej lampy UV i dopiero wówczas jest rozprowadzana do odbiorców wody. 

W 2015 r. wodę z potoku Jatny w Brennej pobrano do badań 2 razy dla I grupy wskaźników 

jakości wody oraz 1 raz dla wskaźników grupy II, III. Jakość wody potoku Jatny poza 

kategorię A1 nie zdyskwalifikował żaden badany parametr. 

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Jatny 

w Brennej zakwalifikowano do kategorii A1. Jakość wody w przedmiotowym potoku uległa 

polepszeniu w stosunku do roku 2014 (z A2 na A1). 

 
 

Potok Salamandra w Dzięgielowie  
 
Ujęcie na potoku Salamandra w Dzięgielowie jest ujęciem dla wodociągu Dzięgielów. Proces 

uzdatniania wody z potoku Salamandra: ujęcie wody składa się z komory czerpalnej i kosza 

ssawnego. Woda surowa z komory czerpalnej spływa grawitacyjnie na filtr otwarty 

znajdujący się poniżej ujęcia. Przefiltrowana woda spływa grawitacyjnie do zbiornika wody 
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czystej znajdującego się na terenie Stacji Uzdatniania Wody, gdzie dezynfekowana jest 

automatycznie przy użyciu podchlorynu sodu oraz lamy UV. Ze zbiornika woda pompowana 

jest do zbiornika wyrównawczego, skąd grawitacyjnie rozprowadzana jest do sieci 

rozdzielczej (odbiorców wody). 

 

 
Rys. nr 8 Potok Salamandra 
 
 W 2015 r. wodę z potoku Salamandra w Dzięgielowie pobrano do badań 1 raz dla I, II  

i III grupy. Jakość wody potoku Salamandra poza kategorię A1 zdyskwalifikowały 

następujące parametry: 

- liczba bakterii grupy coli, 

- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

- liczba paciorkowców kałowych (enterokoków).  

Ogólnie w 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z potoku Salamandra  

w Dzięgielowie zakwalifikowano do kategorii A2.  

 

Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Dąbrowie Górniczej 

 

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Dąbrowie Górniczej znajdują się 2 ujęcia powierzchniowe: 

 
Rzeka Czarna Przemsza 
 
Ujęcie na rzece Czarna Przemsza w Będzinie jest ujęciem dla wodociągu o tej samej nazwie. 
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Woda z rzeki Czarna Przemsza rurociągiem grawitacyjnie dopływa do zbiornika czerpalnego 

pompowni I° Stacji Uzdatniania Wody Będzin zlokalizowanej przy ulicy  

Siemońskiej 45. Zainstalowane tam pompy podają wodę rurociągiem do hali koagulacji. Do 

tego rurociągu doprowadzony jest roztwór wodny koagulantu – polichlorek glinu o nazwie 

PAX. Woda z koagulantem grawitacyjnie dopływa do dwóch komór wolnego mieszania. 

Z komór flokulacji (wolnego mieszania) woda grawitacyjnie wpływa do 4 osadników 

poziomych, które są wyposażone w zgarniacze osadu.  Po procesie sedymentacji woda płynie 

na filtry piaskowe pośpiesznie.  Woda uzdatniona poddawana jest dezynfekcji dwutlenkiem 

chloru wytwarzanym na miejscu. Następnie rurociągiem odprowadzająca wodę po filtrach do 

2 zbiorników czystej wody. Nad zbiornikami wody czystej znajduje się pompownia IIo 

podająca wodę do rurociągu magistralnego. W roku 2015 wodę z rzeki Czarna Przemsza 

pobrano do badań 2 razy dla I, II i III grupy wskaźników jakości wody. Jakość wody z rzeki 

Czarna Przemsza poza kategorię A1 zdyskwalifikowały następujące parametry: 

− biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), 

− fenole (indeks fenolowy), 

− liczba bakterii grupy coli, 

− liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych, 

− bakterie z rodzaju Salmonella w 1000 ml, 

− bar. 

Dodatkowo pobrano 2 próbki na oznaczenie aktywność izotopu Cs137 – oznaczona 

aktywność w próbkach nie przekraczała dopuszczalnej wartości określonej w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych 

dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań 

(Dz. U. Nr 98 poz. 987). 

Rzeka Czarna Przemsza posiada kategorię jakości wody A2. 

 

Zbiornik Kozłowa Góra 

Ujęcie na zbiorniku Kozłowa Góra jest ujęciem dla wodociągu o tej samej nazwie. Woda ze 

zbiornika Kozłowa Góra dopływa grawitacyjnie do zbiornika wody surowej  

na terenie Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra zlokalizowanej w Wymysłowie przy ulicy  

Leśnej 34. Stamtąd woda kierowana jest do pomieszczeń ozonowania wstępnego. Dwie 

równoległe kolumny ozonowania wstępnego zblokowane są z komorami szybkiego mieszania 

koagulantu glinowego PAX, a następnie z komorami wstępnego mieszania. Po komorach 
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wolnego mieszania woda przepływa przez osadniki lamellowe, które mają za zadanie 

wytrącać z wody surowej jak najwięcej zawiesiny. Z osadników lamella woda odpływa do 

kanału, który doprowadza wodę skoagulowaną na filtry antracytowo-piaskowe. Następnie 

woda przepływa przez komory ozonowania pośredniego i wraca na filtry węglowe. Do 

zbiorników wody czystej pod filtrami węglowymi doprowadzony jest chlor. Następnie 

pompami II0 woda tłoczona jest do rurociągu wyjściowego ze stacji. W związku 

z okresowymi przestojami w pracy Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, spowodowanymi 

względami technologicznymi, została pobrana mniejsza niż zaplanowana liczba próbek wody 

do badań w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego tj. 1 próbka do badań dla I, II i III grupy 

wskaźników jakości wody. Jakość wody ze zbiornika Kozłowa Góra poza kategorię A1 

zdyskwalifikowały następujące parametry: 

 fenole (indeks fenolowy), 

 ogólny węgiel organiczny, 

 biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), 

 bakterie z rodzaju Salmonella w 1000 ml, 

 mangan. 

Dodatkowo pobrano próbkę na oznaczenie aktywność izotopu Cs137 – oznaczona aktywność 

w próbce nie przekraczała dopuszczalnej wartości określonej w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla 

poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań 

(Dz. U. Nr 98 poz. 987). 

 

Zbiornik Kozłowa Góra posiada kategorię jakości wody A2. 

 

Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Jaworznie 

 

Nowoczesne ujęcie wody powierzchniowej „Piaskownia” MPWiK w Jaworznie 

uruchomione zostało w sierpniu 2013 r. Obecnie ujęcie to jest największym źródłem wody 

surowej, wykorzystywanej na potrzeby wodociągu miejskiego w Jaworznie. 



 26 

Rzeczywista wydajność ujęcia powierzchniowego Piaskownia w roku 2015 wyniosła 

8000,00 m3/dobę, natomiast liczba mieszkańców zaopatrywanych przez to ujęcie wynosi 

łącznie 66830.  W 2015 r. stwierdzono iż:  

- ujecie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody powierzchniowej istniejącym 

ujęciem brzegowym „Piaskownia” zlokalizowanym na Kanale Centralnym  

w Jaworznie, ważne do dnia 31.05.2016 r., 

- ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych – złożono wniosek w tej 

sprawie, a dokumentacja jest w trakcie zatwierdzania. 

Krótka charakterystyka technologii uzdatniania wody na SUW Piaskownia:  

 ujmowanie wody poprzez komorę czerpną, 

 pompowanie wody surowej z komory zbiorczej za pomocą dwóch zatapialnych 

agregatów pompowych, 

 aeracja i desorpcja wody w wieży desorpcji – wolnostojącym obiekcie, 

 koagulacja poprzez zastosowanie szybkiego i wolnego mieszania wody 

z koagulantem, 

 sedymentacja zawiesin w separatorach lamelowych, 

 utlenienie wstępne ozonem resztkowym, 

 filtracja kontaktowa w otwartych, samopłuczących filtrach piaskowych, podnoszenie 

ciśnienia wody na cele efektywnego wykorzystania dozowanego ozonu, 

 II - gi stopień ozonowania w kolumnach ozonowania, 

 pompowanie wody przed filtry ciśnieniowe – z węglem aktywnym, 

 dezynfekcja lampami UV, 

 magazynowanie wody w zbiorniku wody czystej, 

 dezynfekcja (produkt wytwarzany z soli kuchennej), 

 tłoczenie wody do sieci wodociągowej. 

Dodatkowo na SUW Piaskownia nadal działa system kontroli jakości wody SYMBIO 

bazujący na naturalnej reakcji małży na zanieczyszczenie wody. System ten stanowi 

uzupełnienie wewnętrznej kontroli jakości ujmowanej wody. 

 W 2015 r., podobnie jak w roku 2014, woda z ujęcia powierzchniowego „Piaskownia” 

była nadzorowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie 

oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie 

(podmiot odpowiedzialny za ujęcie) w ramach kontroli wewnętrznej. Upoważnieni 

pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Jaworznie pobrali w 2015 r.:  



 27 

- 2 próbki wody surowej z ujęcia  

- 3 próbek wody w kierunku oznaczania pestycydów  

W 2 pobranych próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonano  

71 oznaczeń fizykochemicznych oraz 5 oznaczeń mikrobiologicznych. Celem ustalenia 

kategorii w próbce wody surowej wykonano 52 oznaczeń fizykochemicznych i 4 oznaczeń 

mikrobiologicznych.  

Na podstawie badań, przyjęto dla ujęcia Piaskownia MPWiK  kategorię jakości wody 

– A2.  Na ustalenie kategorii jakości wody do A2 w roku 2015 miały wpływ przede 

wszystkim zanieczyszczenia mikrobiologiczne, tj. liczba bakterii grupy coli i liczba 

Escherichia coli, bakterii grupy coli typ kałowy (termotolerancyjnych). 

 

 

Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Sosnowcu 

 
W 2015 roku pod nadzorem  PPIS w Sosnowcu było jedno ujęcie wody powierzchniowej 

wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia: Kanał 

Centralny Piaskownia 

Ujmowana woda z ujęcia Kanał Centralny Piaskownia jest pobierana dla wodociągu Maczki. 

Uzdatniana jest przez Stację Uzdatniania Wody Maczki. Woda pobierana z ujęcia zasilała 

w 2015 roku ok. 56 % mieszkańców Sosnowca. Proces uzdatniania wody z ujęcia 

Piaskownia: woda surowa doprowadzana jest na piaskowniki, gdzie następuje wstępne 

usuwanie zanieczyszczeń (zawiesin) łatwo opadalnych. Następnie dalej woda pompowana 

jest  na filtry pospieszne. Przed wejściem na filtry dozowany jest koagulant (polichlorek 

glinu), oraz okresowo nadmanganian potasu w celu przeprowadzenia manganu z formy 

rozpuszczonej do postaci stałej co ułatwia usuwanie go w procesie filtracji na filtrach 

pośpiesznych. Po przefiltrowaniu woda czysta poddawana jest dezynfekcji za pomocą 

podchlorynu sodu wytwarzanego w procesie elektrolizy z chlorku sodu w celu usunięcia 

bakterii chorobotwórczych, a następnie grawitacyjnie przepływa do  zbiornika wody czystej. 

Stacja Uzdatniania Wody Maczki posiada dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 7000 m³. 

Woda ze zbiorników kierowana jest do hali pomp skąd pompowana jest do sieci 

wodociągowej. W pompowni znajduje się układ do ciągłego  pomiaru mętności wody oraz do 
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pomiaru zawartości chloru wolnego w wodzie. Tak więc jest ciągła kontrola, zarówno 

zawartości chloru, jak i mętności. 

W 2015r pobrano 4 próbki wody powierzchniowej z Kanału Centralnego Piaskownia, 

w zakresie: 

2 razy w zakresie grupy I, 

1 raz w zakresie grupy I, II, 

1 raz w zakresie grupy  I, II, III. 

Jakość wody w Kanale Centralnym Piaskownia poza kategorię A1 zdyskwalifikowały 

następujące parametry: 

 - barwa, 

 - mangan. 

W 2015 r. jakość wody ujmowanej do celów wodociągowych z Kanału Centralnego 

Piaskownia zakwalifikowano do kategorii A2. Jakość wody w przedmiotowym ujęciu uległa 

pogorszeniu w stosunku do roku 2014 (z A1 na A2). 

 

 

Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Tychach 

 
 Na nadzorowanym terenie znajdują dwa zbiorniki wód powierzchniowych  

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia Dziećkowice 

i Goczałkowice, na których zlokalizowane są trzy ujęcia wód powierzchniowych. 

 
 
Zbiornik Dzie ćkowice  
 
Zbiornik Dziećkowice zlokalizowany jest w Chełmie Śląskim (ujęcie wody dla SUW 

„Łosień”) oraz w Imielinie (zasilający Zakład Uzdatniania Wody w Imielinie) – zaliczono do 

kategorii wody A2 z uwagi na podwyższoną zwartość parametrów fizykochemicznych wody 

takich jak: zawiesiny, odczynu (pH), fenoli i BZT5. 

W 2015r. pobrano 2 próbki w zakresie gr I; 1 próbkę w zakresie gr I, II i III. W drugim 

i czwartym kwartale 2015r. pobrano 2 próbki wody w kierunku skażeń promieniotwórczych 

(oznaczenia aktywności izotopu Cs 137). Na ujęciu stosowane są procesy uzdatniania wody: 
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− pompy tłoczą wodę do stacji uzdatniania wody, 

− pierwszy element uzdatniania – komory wstępnego ozonowania – utlenienie wstępne, 

− przepływ wody do komór flokuacji (90 komór), 

− dodanie siarczanu glinu – koagulacja, 

− dekantacja, 

− filtracja (filtry kontaktowe – złoża z piasków kwarcowych), 

− ozonowanie pośrednie, 

− filtracja (filtry węglowe), 

− chlorowanie wody – chlorowanie na bazie chloru gazowego, 

− woda ze zbiornika wody czystej tłoczona jest pompami do sieci magistralnej. 

 

 
Rys. nr 9 zbiornik Dziećkowice 

 

Zbiornik Goczałkowice 

Zbiornik Goczałkowice zlokalizowany w Pszczynie - Łące (zasilający Zakład Uzdatniania 

Wody w Goczałkowicach) – zaliczono do kategorii wody A2 z uwagi na podwyższoną 

zwartość parametrów fizykochemicznych wody: odczyn (pH), BZT5, azot Kjeldahla, fenole, 

barwę i mangan. Do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek w zakresie grup I; 2 próbki w 

zakresie grup I i II i III.  
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W drugim i czwartym kwartale 2015 r. pobrano 2 próbki wody powierzchniowej 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kierunku skażeń promieniotwórczych (oznaczenia 

aktywności izotopu Cs 137). Na ujęciu stosowane są procesy uzdatniania wody: 

− pompy tłoczą wodę do stacji uzdatniania wody, 

− pierwszy element uzdatniania – komory wstępnego ozonowania – utlenienie wstępne, 

− przepływ wody do komór flokulacji,  

− dodanie siarczanu glinu – koagulacja, 

− dekantacja, 

− filtracja (filtry kontaktowe – złoża z piasków kwarcowych), 

− ozonowanie pośrednie, 

− filtracja (filtry węglowe), 

− chlorowanie wody – chlorowanie na bazie chloru gazowego, 

− woda ze zbiornika wody czystej tłoczona jest pompami do sieci magistralnej. 

 
 

 

 

Ocena jakości wody w ujęciach powierzchniowych na obszarze 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Żywcu 

 

W ewidencji PPIS w Żywcu w dniu 31 grudnia 2015 r. znajdowały się 23 ujęcia oparte na 

wodach powierzchniowych. Skontrolowano jakość wody we wszystkich ujęciach. Jakość 

wody powierzchniowej w 14 ujęciach odpowiadała wymaganiom żądanej kategorii. 

W 9–u ujęciach jakość wody powierzchniowej nie odpowiadała wymaganiom żądanej 

kategorii t.j.   

• Potok Kocierzanka w Kocierzu Moszczenickim ujęcie wodociągu Łękawica - 

przekroczona liczba bakterii grupy coli i coli typ kałowy w 100 ml wody. 

• Potok Czarny w Lalikach ujęcie nr 2 wodociągu sieciowego Zwardoń. - 

przekroczona liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. 

• Potok Łękawka Mała w Gilowicach Rozciętej ujęcie nr 2 wodociągu Gilowice- 

przekroczona liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. 
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• Potok Bartoszowiec w Łodygowicach ujęcie powierzchniowe wodociągu 

Łodygowice - przekroczona liczba bakterii grupy coli typ kałowy w 100 ml wody. 

• Potok Glinne w Korbielowie ujęcie Apartamentów „Pod Pilskiem” w Korbielowie -. 

wysokie stężenie fenoli, przekroczona liczba bakterii grupy coli, coli typ kałowy 

i paciorkowców kałowych w 100 ml wody. 

• Potok Kamienny w Ślemieniu ujęcie Masarni P. Panek w Ślemieniu – podwyższone 

stężenie azotu Kjeldahla. 

• Jezioro Żywieckie w Zarzeczu Ośrodek Wypoczynkowy "Neptun" w Zarzeczu - 

przekroczona liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. 

• Potok Stachurski Hotelik ODYS w Zarzeczu ujęcie wodociągu Hoteliku „Odys” 

w Tresnej - niskie pH i podwyższone stężenie azotu Kjeldahla. 

• Potok Bez Nazwy w Tresnej ujęcie Ośrodka Wypoczynkowego „Żeglarz” w Tresnej 

- przekroczona liczba bakterii grupy coli typ kałowy w 100 ml wody. 

 

 

Rzeka Koszarawa- ujęcie wodociągu Żywiec. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na rzece Koszarawie znajdują się 2 ujęcia; 

brzegowe i infiltracyjne. Ujęcie powierzchniowo-brzegowe usytuowane jest w ścianie 

przyczółka betonowego. Woda po przejściu przez okno wpływa do betonowej komory z kratą 

metalową, stąd odpływa dwoma rurociągami do piaskownika, w którym osadzają się większe 

zanieczyszczenia mineralne. Woda surowa pobierana z rzeki Koszarawy poddawana jest 

w zakładzie uzdatnianiu, na które składają się następujące procesy:  

• koagulacja roztworem chlorku poliglinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja mieszaniną utleniaczy wytwarzaną w urządzeniu MIOX oraz 

promieniami UV. 
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Potok Wieśnik w Radziechowach - ujęcie wodociągu Radziechowy. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A1 – woda wymaga prostego 

uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji. Na Potoku Wieśnik 

znajduje się 1 ujęcie infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest 

uzdatnianiu, na które składają się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Przybędza w Przybędzy – ujęcie wodociągu Radziechowy. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A1 – woda wymaga prostego 

uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Przybędza 

znajduje się 1 ujęcie brzegowe. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest 

uzdatnianiu, na które składają się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Romanka w Żabnicy – ujęcie wodociągu Węgierska Górka. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Romanka znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja polichlorkiem glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 
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Potok Cięcinka w Cięcinie Górnej – ujęcie wodociągu Węgierska Górka. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Cięcinka znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja polichlorkiem glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Roztoka w Zwardoniu – ujęcie wodociągu Zwardoń. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Roztoka znajduje się 1 ujęcie. Woda 

surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają się następujące 

procesy:  

• koagulacja polichlorkiem glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

 

 

Potok Czarny w Lalikach – ujęcie wodociągu Zwardoń. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Czarny znajduje się 1 ujęcie. Woda 

surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają się następujące 

procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 
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Potok Bystra w Kamesznicy – ujęcie wodociągu Milówka. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Bystra znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja siarczan glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Kocierzanka w Kocierzu Moszczanickim – ujęcie wodociągu Łękawica. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Kocierzanka znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

Potok "Bez nazwy" prawobrzeżny dopływ potoku Łękawka Mała w Gilowicach 

Rozciętej – ujęcie wodociągu Gilowice. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A1– woda wymaga prostego 

uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku "Bez nazwy" 

prawobrzeżny dopływ potoku Łękawka Mała w Gilowicach Rozciętej znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 
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Potok Łękawka Mała w Gilowicach Rozciętej – ujęcie wodociągu Gilowice. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Łękawka Mała w Gilowicach 

Rozciętej znajduje się 1 ujęcie infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest 

uzdatnianiu, na które składają się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Dopływ Potoku Kalonka w Słotwinie – ujęcie wodociągu Słotwina. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Kalonka znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja siarczan glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Pierlaków w Sopotni Wielkiej – ujęcie wodociągu Sopotnia Wielka 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A1 – woda wymaga prostego 

uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Pierlaków 

znajduje się 1 ujęcie. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które 

składają się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

 



 36 

Potok Kamienny w Ślemieniu – ujęcie wodociągu Ślemień. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Kamienny znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Bartoszowiec w Łodygowicach  – ujęcie wodociągu Łodygowice. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Bartoszowiec znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja siarczan glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Lewy dopływ Potoku Roztoka – ujęcie wodociągu nr 2 w Czernichowie. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A1 – woda wymaga prostego 

uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji. Na Lewym dopływie 

potoku Roztoka znajduje się 1 ujęcie. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest 

uzdatnianiu, na które składają się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym ręcznie. 

 

Potok Frydziowski w Ślemieniu – ujęcie wodociągu Ślemień. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 
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filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Frydziowski znajduje się 1 ujęcie. 

Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają się 

następujące procesy:  

• koagulacja polichlorkiem glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Leśnianka w Żywcu – ujęcie wodociągu Browar Żywiec. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Leśnianka znajduje się 1 ujęcie. 

Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają się 

następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja siarczan glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Zbiornik Tresna w Tresnej Małej – ujęcie wodociągu Browar Żywiec. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A1 –  woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na zbiorniku Tresna znajduje się 1 ujęcie. 

Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają się 

następujące procesy:  

• filtracja wstępna na ujęciu, 

• koagulacja siarczan glinu, 

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 
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Potok Stachurski Hotelik ODYS – ujęcie wodociągu Hoteliku „Odys” w Tresnej . 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Stachurski znajduje się 1 ujęcie 

infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które składają 

się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Potok Bez Nazwy w Tresnej - ujęcie Ośrodka Wypoczynkowego „Żeglarz” w Tresnej. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na potoku Bez Nazwy w Tresnej znajduje się 

1 ujęcie infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które 

składają się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

Jezioro Żywieckie w Zarzeczu Ośrodek Wypoczynkowy "Neptun" w Zarzeczu – ujęcie 

Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji „ Neptun” w Zarzeczu. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Na Jeziorze Żywieckim w Zarzeczu znajduje się 

1 ujęcie infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku poddawana jest uzdatnianiu, na które 

składają się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

Potok Glinne w Korbielowie – ujęcie Apartamentów „Pod Pilskiem” w Korbielowie. 

W 2015 r. kategoria jakości wody stwierdzona w badaniach A2 – woda wymaga typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, 

filtracji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. 
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Na potoku Glinne znajduje się 1 ujęcie infiltracyjne. Woda surowa pobierana z potoku 

poddawana jest uzdatnianiu, na które składają się następujące procesy:  

• filtracja na filtrach pospiesznych, 

• dezynfekcja podchlorynem sodu dozowanym mechanicznie. 

 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie wszystkich uzyskanych, w omawianym okresie sprawozdawczym, 

wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek oraz w oparciu 

o przeprowadzoną ocenę ich jakości, wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 

województwa śląskiego, mający pod swym nadzorem ujęcia wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia, 

przyporządkowali dla każdego ujęcia odpowiednią kategorię jakości wody A1, A2, lub A3.  

Kategorie jakości wody 

W odniesieniu do skontrolowanych w 2015 roku wód z ujęć, określono następujące kategorie:  

� 11 – kategoria jakości wody A1 – co stanowi odpowiednio 18%, 

� 48 – kategoria jakości wody A2 – co stanowi odpowiednio 78%, 

� 3 – kategoria jakości wody A3 – co stanowi odpowiednio 4%, 
 

W 2015 nie odnotowano żadnego przypadku zaklasyfikowania jakości powierzchniowych 

wód ujmowanych do celów wodociągowych poza kategorię A3. Sytuacja ta powtarza się 

trzeci rok z rzędu, co pozwala założyć, iż stan środowiska zewnętrznego ulega systematycznej 

poprawie. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska:  

- do kategorii A1 – można zaliczyć wody, które w zależności od uzyskanych wartości 

granicznych wskaźników jakości wody, wymagają prostego uzdatnienia fizycznego, 

w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;  

- do kategorii A2- zalicza się wody wymagające typowego uzdatnienia fizycznego 

i chemicznego, w szczególności utleniania, wstępnej koagulacji, flokulacji, dekantacji, 

filtracji i dezynfekcji końcowej;  

- do kategorii A3 - wymaga wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego oraz 

chemicznego i poza wyżej wyszczególnionymi procesami także adsorpcji na węglu 

aktywnym i końcowego ozonowania lub dezynfekcji. 
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A2

A1

A3

 
Wykres1.  

Wykaz ilościowy klasyfikacji obiektów dla poszczególnej kategorii jakości wody. 

 

W kilku przypadkach zdecydowano, iż przekroczenie wartości dla jednego parametru 

nie powinno obniżyć kategorii jakości wody, w porównaniu do lat ubiegłych. Należy tu 

zaznaczyć, iż raport ten dotyczy jakości substratu dla produktu, jakim jest woda przeznaczona 

do spożycia przez ludzi. Woda ujmowana ze wszystkich ujęć powierzchniowych jest 

poddawana procesom uzdatniania w stacjach uzdatniania wody, a następnie podawana do 

sieci wodociągowej, gdzie jej jakość jest również kontrolowana przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, celem zapewnienia ludności dostępu do wody przeznaczonej do 

spożycia o odpowiednio wysokiej jakości.  

Za 2015 r. najwięcej ujęć wód powierzchniowych zostało zaklasyfikowane do 

kategorii A2. Dotyczy to zarówno ujęć o małej jak i dużej wydajności. Należy tu zaznaczyć, 

iż woda z ujęć wód powierzchniowych o najwyższej wydajności otrzymała kategorię A2 

jakości wody. Stosowanie na stacjach uzdatniania wody procesy jej uzdatniania gwarantują 

powstanie gotowego produktu spełniającego wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

Reasumując, można uznać, iż badane próbki wody z ujęć wód powierzchniowych 

z terenu województwa śląskiego były dyskwalifikowane poniżej kategorii A1, głównie ze 

względu na występujące w nich zanieczyszczenia: bakterie grupy coli, bakterie grupy coli 

typu kałowego (termotolerancyjne), paciorkowce kałowe oraz stwierdzaną obecność bakterii 

z rodzaju Salmonella.  
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Mapa nr 1. Kategorie jakości wody w 2015 r. 
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W województwie śląskim ok. 2,5 mln ludzi jest zaopatrywanych w wodę 

przeznaczoną do spożycia pochodzącą właśnie z ujęć wód powierzchniowych, dlatego tak 

ważne jest prawidłowe prowadzenie, przez wszystkich, gospodarki wodno ściekowej. Należy 

kłaść większy nacisk na podnoszenie świadomości społeczeństwa, również w zakresie 

ochrony naturalnych zasobów wodnych. 

 

WNIOSKI 

 

1. W 2015 roku, skontrolowano 62 ujęcia wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, z których 11 zakwalifikowano 

do kategorii jakości wody - A1, 48 do kategorii jakości - A2, 3 do kategorii jakości – A3, 

0- poza kategorię A3. 

2. W znacznym stopniu na obniżenie kategorii jakości wód z ujęć powierzchniowych 

wpłynęły stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne tych wód.  

3. Należy kontynuować prowadzenie prac, bowiem dalsze badania i analizy wyników, 

pozwolą na porównanie zmian jakości wód w ujęciach powierzchniowych na przestrzeni 

lat. Należy także czynić starania o poszerzenie zakresu badań wody w ujęciach 

o wskaźniki z Grupy II i III oraz zwiększenie częstotliwości badań tych wód.  

4. Stacje uzdatniania wody pobierające nie zawsze najlepszy substrat, wytwarzają produkt, 

który jest bezpieczny dla ludzi i zgodny z wymaganiami określonymi w aktualnym 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmian.) oraz 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. poz. 1989). 

5. Czynić starania o zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie celowości ochrony 

zasobów wodnych, w tym ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie odpowiedniej 

gospodarki wodno – ściekowej. 

Opracował: 
Jarosław Paciej 

Barbara Patro 
 

Zatwierdził  
Bogdan Czapla 



Raport
Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Wapienica w miejscu ujmowania dla Stacji U zdatniania Wody Wapienica
nazwa akwenu: zb Wapienica

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-04Data pobrania próbki

= 2,41Azotany mg/l
= 14Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 71Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Temperatura oC
= 104Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-05Data pobrania próbki

= 3,68Azotany mg/l
= 17Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 60Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11Temperatura oC
= 91Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 3,1Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-16Data pobrania próbki

= 0,43Azot Kjeldahla mg/l
= 6,14Azotany mg/l
= 310Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,02Bar mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,012Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Wapienica w miejscu ujmowania dla Stacji U zdatniania Wody Wapienica
nazwa akwenu: zb Wapienica

= 66Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 121Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,031Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 112Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
< -0,397Selen mg/l
= 14,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= 0,111Wanad mg/l
= -777Zapach stopień roz
= 2,8Zawiesiny mg/l
= 0,214Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Żydowski w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatniania Wody Wapienica
nazwa akwenu: p. Żydowski

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-04Data pobrania próbki

= 2,57Azotany mg/l
= 12Barwa mg/l Pt
= 2,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 70Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Temperatura oC
= 108Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-05Data pobrania próbki

= 2,69Azotany mg/l
= 17Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 59Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10Temperatura oC
= 100Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 3,3Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-16Data pobrania próbki

= 0,51Azot Kjeldahla mg/l
= 5,01Azotany mg/l
= 97Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,02Bar mg/l
= 17Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,011Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 114Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 36Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Żydowski w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatniania Wody Wapienica
nazwa akwenu: p. Żydowski

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,029Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 101Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
< -0,397Selen mg/l
= 9,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 9Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= 0,104Wanad mg/l
= -777Zapach stopień roz
= 2,2Zawiesiny mg/l
= 0,214Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Strace ński w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatniania Wody  Straconka
nazwa akwenu: p. Straconka I

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-03-24Data pobrania próbki

= 4,23Azotany mg/l
= 8691Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 9Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= -999Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 3472Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 160Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 11,9Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 109Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 1Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-15Data pobrania próbki

= 0,44Azot Kjeldahla mg/l
= 6,62Azotany mg/l
= 610Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3Barwa mg/l Pt
= 5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 239Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,013Mangan mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Strace ński w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatniania Wody  Straconka
nazwa akwenu: p. Straconka I

< 0,01Miedź mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 211Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,2Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 14Temperatura oC
= 91Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,9Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Zimy w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Zimny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-21Data pobrania próbki

= 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 5,63Azotany mg/l
= 24Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4Barwa mg/l Pt
= 1,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 24Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 80Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 10,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 95Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 6,85Azotany mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 312Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Zimy w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Zimny

= 1,7Zawiesiny mg/l

11 marca 2016 Strona 8 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Pisarzówka w miejscu ujmowania dla celów wodo ciągowych
nazwa akwenu: p. Pisarzówka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-21Data pobrania próbki

= 0,2Azot Kjeldahla mg/l
= 4,34Azotany mg/l
= 45Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 45Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 81Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 94Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 7,53Azotany mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 309Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10Temperatura oC
= 90Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 7Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Zlota Roztoka w miejscu ujmowania dla celów w odoci ągowych
nazwa akwenu: p. Złota Roztoka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-21Data pobrania próbki

= 0,46Azot Kjeldahla mg/l
= 6,49Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 140Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 18,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 99Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 1Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 8,6Azotany mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 551Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10Temperatura oC
= 89Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Zlota Roztoka w miejscu ujmowania dla celów w odoci ągowych
nazwa akwenu: p. Złota Roztoka

< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BystraMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Białka w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Białka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-19Data pobrania próbki

= 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 4,1Azotany mg/l
= 113Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,072Bar mg/l
= 4Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 18Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 113Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 73Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 6,2Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-24Data pobrania próbki

= 0,19Azot Kjeldahla mg/l
= 5,46Azotany mg/l
= 59Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 9Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 17Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BystraMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Białka w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Białka

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 117Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 4,4Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 3,5Zawiesiny mg/l
= 0,104Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Czechowice-DziedziceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Staw Kopalniok w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: st. Kopalniok

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-03-24Data pobrania próbki

= 2,59Azotany mg/l
= 16Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 39Barwa mg/l Pt
= 3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 16Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,043Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 273Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 24,7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 109Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 4Zawiesiny mg/l
= 0,159Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-01Data pobrania próbki

= 0,12Azot Kjeldahla mg/l
= 0,58Azotany mg/l
= 45Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 11Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 17Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,04Mangan mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Czechowice-DziedziceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Staw Kopalniok w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: st. Kopalniok

< 0,01Miedź mg/l
= 9Odczyn (pH) pH
= 254Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 23,3Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 25Temperatura oC
= 131Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,165Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

JaworzeMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Wysoki w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Wysoki

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-03-10Data pobrania próbki

= 7,24Azotany mg/l
= 17Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= -10Barwa mg/l Pt
< 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 14Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 130Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 16,8Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6Temperatura oC
= 95Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 1,6Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-15Data pobrania próbki

= 0,41Azot Kjeldahla mg/l
= 6,71Azotany mg/l
= 594Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 37Barwa mg/l Pt
= -0,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 476Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l

11 marca 2016 Strona 16 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

JaworzeMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Wysoki w miejscu ujmowania dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Wysoki

< 0,01Miedź mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 203Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17,9Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 15Temperatura oC
= 96Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,9Zawiesiny mg/l
= 0,104Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

MesznaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Mesznianka w miejscu ujmowania dla celów wodo ciągowych
nazwa akwenu: p. Mesznianka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-03-10Data pobrania próbki

= 6,68Azotany mg/l
= 25Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 3Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 84Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 12,3Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-01Data pobrania próbki

= 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 0,58Azotany mg/l
= 768Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 8Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 128Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,005Mangan mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

MesznaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Mesznianka w miejscu ujmowania dla celów wodo ciągowych
nazwa akwenu: p. Mesznianka

< 0,01Miedź mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 152Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13,7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 18Temperatura oC
= 131Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,076Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atniania Wody Kobiernice
nazwa akwenu: zb. Czaniec- AQUA

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-01-13Data pobrania próbki

= 0,8Azot Kjeldahla mg/l
= 3,35Azotany mg/l
= 37Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 23Barwa mg/l Pt
= 3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 21Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,006Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 259Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 16,6Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 4Temperatura oC
= 107Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,022Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-23Data pobrania próbki

= 4,77Azotany mg/l
= 25Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 198Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 5Temperatura oC
= 99Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 6,5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-14Data pobrania próbki

= 0,56Azot Kjeldahla mg/l
= 4,99Azotany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atniania Wody Kobiernice
nazwa akwenu: zb. Czaniec- AQUA

= 26Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 55Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 22Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 26Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,034Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 134Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 11,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 103Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 9,4Zawiesiny mg/l
= 0,206Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-19Data pobrania próbki

= 3,29Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 154Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 16Temperatura oC
= 94Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 5,8Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-14Data pobrania próbki

= 0,33Azot Kjeldahla mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atniania Wody Kobiernice
nazwa akwenu: zb. Czaniec- AQUA

= 2,24Azotany mg/l
= 35Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 18Barwa mg/l Pt
= 5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,013Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 5,6Odczyn (pH) pH
= 165Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,6Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 16Temperatura oC
= 91Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-28Data pobrania próbki

= 1,23Azotany mg/l
= 29Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 196Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-06Data pobrania próbki

= 0,8Azot Kjeldahla mg/l
= 1,03Azotany mg/l
= 24Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 36Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atniania Wody Kobiernice
nazwa akwenu: zb. Czaniec- AQUA

< 0,3Cynk mg/l
= 17Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 24Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,017Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 8,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 208Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 15,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 95Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 5,8Zawiesiny mg/l
= 0,099Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-30Data pobrania próbki

= 2,57Azotany mg/l
= 24Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 235Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8Temperatura oC
= 96Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,3Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atninia Wody  Czaniec
nazwa akwenu: zb. Czaniec GPW

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-01-13Data pobrania próbki

= 0,54Azot Kjeldahla mg/l
= 3,47Azotany mg/l
= 33Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 23Barwa mg/l Pt
= 2,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 15Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,006Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 258Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 16,6Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 4Temperatura oC
= 105Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,054Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-23Data pobrania próbki

= 4,35Azotany mg/l
= 9Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 197Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 5Temperatura oC
= 98Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-14Data pobrania próbki

= 0,7Azot Kjeldahla mg/l
= 4,93Azotany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atninia Wody  Czaniec
nazwa akwenu: zb. Czaniec GPW

= 18Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 59Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 16Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 18Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,028Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 136Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 9,6Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 104Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 6,8Zawiesiny mg/l
= 0,184Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-19Data pobrania próbki

= 3,26Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 154Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 16Temperatura oC
= 93Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-14Data pobrania próbki

= 0,34Azot Kjeldahla mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atninia Wody  Czaniec
nazwa akwenu: zb. Czaniec GPW

= 2,31Azotany mg/l
= 18Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 22Barwa mg/l Pt
= 5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 5Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,018Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 165Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13,7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 16Temperatura oC
= 91Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-28Data pobrania próbki

= 1,22Azotany mg/l
= 23Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 195Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,4Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-06Data pobrania próbki

= 0,43Azot Kjeldahla mg/l
= 1,15Azotany mg/l
= 16Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 33Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
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PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Czaniec w miejscu ujmowania dla Stacji Uzd atninia Wody  Czaniec
nazwa akwenu: zb. Czaniec GPW

< 0,3Cynk mg/l
= 24Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 16Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,017Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 8,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 208Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 14,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 95Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 5,1Zawiesiny mg/l
= 0,1Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-30Data pobrania próbki

= 2,57Azotany mg/l
= 25Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 235Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,2Zawiesiny mg/l
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SzczyrkMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Żylica w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatniania Wo dy Wapienica
nazwa akwenu: rz. Żylica

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-10Data pobrania próbki

= 0,54Azot Kjeldahla mg/l
= 4,13Azotany mg/l
= 768Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 9Barwa mg/l Pt
= 2,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 768Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 98Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 9,8Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6Temperatura oC
= 110Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 4,4Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-24Data pobrania próbki

= 0,52Azot Kjeldahla mg/l
= 3,57Azotany mg/l
= 594Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 9Barwa mg/l Pt
= 3,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,036Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 32Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 492Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
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SzczyrkMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Zbiornik Żylica w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatniania Wo dy Wapienica
nazwa akwenu: rz. Żylica

< 0,01Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 128Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 9,3Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 17Temperatura oC
= 100Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 2,5Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok bez nazwy w miejscu ujmowania dla celów wodoc iągowych
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Wilkowicach

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-23Data pobrania próbki

= 0,56Azot Kjeldahla mg/l
= 3,64Azotany mg/l
= 10Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,0081Bar mg/l
= 1Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 10Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 85Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 14Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 98Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-24Data pobrania próbki

= 0,32Azot Kjeldahla mg/l
= 2,9Azotany mg/l
= 38Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 17Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok bez nazwy w miejscu ujmowania dla celów wodoc iągowych
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Wilkowicach

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 103Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13,7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 100Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 4,5Zawiesiny mg/l
= 0,104Żelazo mg/l
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WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Zimnik w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatni ania Wody Wilkowice
nazwa akwenu: p. Zimnik

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-23Data pobrania próbki

= 0,56Azot Kjeldahla mg/l
= 3,08Azotany mg/l
= 2Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,008Bar mg/l
< 2Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 2Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 91Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 12,8Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 95Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-24Data pobrania próbki

= 0,29Azot Kjeldahla mg/l
= 6,71Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Zimnik w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdatni ania Wody Wilkowice
nazwa akwenu: p. Zimnik

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 110Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8,2Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 98Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 3,8Zawiesiny mg/l
= 0,104Żelazo mg/l
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WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Wilkówka w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdat niania Wody Wilkowice
nazwa akwenu: p. Wilkówka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-23Data pobrania próbki

= 0,34Azot Kjeldahla mg/l
= 2,27Azotany mg/l
= 9Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,011Bar mg/l
= 1Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 4Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,0005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 92Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 13,9Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-24Data pobrania próbki

= 0,42Azot Kjeldahla mg/l
= 6,71Azotany mg/l
= 33Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 44Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Potok Wilkówka w miejscu ujmowania dla Stacji Uzdat niania Wody Wilkowice
nazwa akwenu: p. Wilkówka

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 100Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 14,6Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
= -777Zapach stopień roz
= 4,9Zawiesiny mg/l
= 0,104Żelazo mg/l
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BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Chrobaczy, miejsce ujmowania wody powierzchni owej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Chrobaczy

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-13Data pobrania próbki

= 0,15Amoniak mg/l
= 0,38Azot Kjeldahla mg/l
= 2,9Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,008Bar mg/l
= 1,8Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 0,23Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,7Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,003Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 0,51Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 57,3Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 6,8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,6Temperatura oC
= 83,5Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-22Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 3,4Azotany mg/l
< 2Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 6,4Odczyn (pH) pH
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BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Chrobaczy, miejsce ujmowania wody powierzchni owej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Chrobaczy

= 87Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,6Temperatura oC
= 100,18Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Hołcyna, miejsce ujmowania wody powierzchniow ej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Hołcyna

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-13Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,46Azot Kjeldahla mg/l
= 2,5Azotany mg/l
= 4Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,008Bar mg/l
= 2,7Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 0,51Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 4Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 0,59Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 60,2Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 6,8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,5Temperatura oC
= 87,4Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-22Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 3,08Azotany mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Hołcyna, miejsce ujmowania wody powierzchniow ej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Hołcyna

= 99Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,3Temperatura oC
= 98,85Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Jatny, miejsce ujmowania wody powierzchniowej  dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Jatny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-27Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,49Azot Kjeldahla mg/l
= 5,2Azotany mg/l
= 10Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,008Bar mg/l
< 2Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 0,43Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,9Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,006Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 8Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,0016Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 6,7Odczyn (pH) pH
< 0,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 60,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 8,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 11,9Temperatura oC
= 85,6Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-12Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 4,15Azotany mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 54Chlorki mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Jatny, miejsce ujmowania wody powierzchniowej  dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Jatny

= 96Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12Temperatura oC
= 91,41Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 1,9Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

DzięgielówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Salamandra, miejsce ujmowania wody powierzchn iowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Salamandra

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-10Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,45Azot Kjeldahla mg/l
= 6,1Azotany mg/l
= 70Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,016Bar mg/l
< 2Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 0,44Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 7,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 21Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 64Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 1,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 512Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 38,9Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 11,1Temperatura oC
= 73,1Tlen rozpuszczony %
= 7,5Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Pr ądowiec, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Prądowiec

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-21Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 2,73Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 63Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 6,5Temperatura oC
= 99Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-05Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,52Azot Kjeldahla mg/l
= 1,4Azotany mg/l
= 290Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,03Bar mg/l
= 7,5Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 1,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 32Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,0024Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,1Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 96,3Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 11,2Siarczany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Pr ądowiec, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Prądowiec

< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 16,4Temperatura oC
= 84,6Tlen rozpuszczony %
= 1,9Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Nad Brzyszkiem, miejsce ujmowania wody powier zchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Nad Brzyszkiem

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-21Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 1,57Azotany mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 4,7Odczyn (pH) pH
= 38Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 6,6Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-05Data pobrania próbki

= 0,15Amoniak mg/l
= 0,49Azot Kjeldahla mg/l
= 0,26Azotany mg/l
= 38Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,04Bar mg/l
= 22,5Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 4,2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,6Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,01Cynk mg/l
= 9Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 21Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,0024Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,082Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,0024Nikiel mg/l
= 4,7Odczyn (pH) pH
= 3,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 33,6Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 6,7Siarczany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Nad Brzyszkiem, miejsce ujmowania wody powier zchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Nad Brzyszkiem

< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 16,6Temperatura oC
= 81,2Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Olecko, miejsce ujmowania wody powierzchniowe j dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Olecko

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-26Data pobrania próbki

= 0,21Amoniak mg/l
= 3,1Azotany mg/l
= 28Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 8,6Odczyn (pH) pH
= 114Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10Temperatura oC
= 96,2Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 20Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-26Data pobrania próbki

= 0,28Amoniak mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 1,1Azotany mg/l
= 3300Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 27,5Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 2,9Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2,2Chlorki mg/l
= 68Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,0024Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,009Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 6,5Odczyn (pH) pH
= 2,8Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 98Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 9,3Siarczany mg/l
= 0,036Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 0,23Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 14,7Temperatura oC
= 87,8Tlen rozpuszczony %
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Olecko, miejsce ujmowania wody powierzchniowe j dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Olecko

< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Spod Kubalonki, miejsce ujmowania wody powier zchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Spod Kubalonki

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-26Data pobrania próbki

= 0,28Amoniak mg/l
= 2,6Azotany mg/l
= 26Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 8,1Odczyn (pH) pH
= 60Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,6Temperatura oC
= 97,5Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 5,7Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-26Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,41Azot Kjeldahla mg/l
= 1,2Azotany mg/l
= 4200Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 22,5Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 2,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2,2Chlorki mg/l
= 82Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 760Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,09Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,009Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 2,8Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 94,1Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 9,4Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 14,5Temperatura oC
= 85Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Rzeka Olza, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: rzeka Olza

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-24Data pobrania próbki

= 0,24Amoniak mg/l
= 0,38Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= 1900Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,033Bar mg/l
= 27,5Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 3,7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 54Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 1100Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,034Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,008Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 2,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 79,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 11,2Siarczany mg/l
= 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 12,7Temperatura oC
= 82,2Tlen rozpuszczony %
= 3,7Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 0,2Amoniak mg/l
< 0,4Azotany mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 6,9Odczyn (pH) pH
= 353Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Rzeka Olza, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: rzeka Olza

= 9,5Temperatura oC
= 113Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 2,8Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

JaworzynkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Kr ężelka, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla ce lów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Kr ężelka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-21Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 1,83Azotany mg/l
= 12Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 154Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 6,4Temperatura oC
= 96Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-05Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,33Azot Kjeldahla mg/l
= 0,5Azotany mg/l
= 640Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,049Bar mg/l
= 12,5Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,044Bor mg/l
= 1,7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 160Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 280Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,0024Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,189Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 268Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 11,5Siarczany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

JaworzynkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Kr ężelka, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla ce lów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Kr ężelka

< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 17,8Temperatura oC
= 77,3Tlen rozpuszczony %
= 5,1Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Strumie ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Rzeka Wisła, miejsce ujmowania wody powierzchniowej  dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: rz. Wisła

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-03-04Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,63Azot Kjeldahla mg/l
= 6Azotany mg/l
= 3800Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 1,8Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 1,9Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 11,9Chlorki mg/l
= 330Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 3200Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,021Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 1,6Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 160Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -222Salmonella O/1000 ml 
= 13,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 5,2Temperatura oC
= 85,8Tlen rozpuszczony %
= 5,5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-08Data pobrania próbki

= 0,18Amoniak mg/l
= 3,02Azotany mg/l
= 13Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 21Chlorki mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 255Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 21,6Temperatura oC
= 97,4Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Strumie ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Rzeka Wisła, miejsce ujmowania wody powierzchniowej  dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: rz. Wisła

= 8,6Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-20Data pobrania próbki

= 0,72Amoniak mg/l
= 3,63Azotany mg/l
= 16Barwa mg/l Pt
= 2,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 38Chlorki mg/l
= 6,4Odczyn (pH) pH
= 744Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,2Temperatura oC
= 86,6Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 7,1Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Ustro ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Górnik, miejsce ujmowania wody powierzchniowe j dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Górnik

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-10Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,46Azot Kjeldahla mg/l
= 6,2Azotany mg/l
= 31Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,013Bar mg/l
= 3,6Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 0,91Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,9Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 4Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 31Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,0024Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 0,72Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 82,5Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 7,9Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 12,3Temperatura oC
= 84,5Tlen rozpuszczony %
= 1,8Zawiesiny mg/l
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WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Zbiornik Czarne, miejsce ujmowania wody powierzchni owej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czarne

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-03Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 3,93Azotany mg/l
= 23Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 78Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 3,5Temperatura oC
= 100Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-04Data pobrania próbki

= 0,31Amoniak mg/l
= 2,87Azotany mg/l
= 239Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 29Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 239Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,015Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 53Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 5,7Siarczany mg/l
= 9,9Temperatura oC
= 99,7Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 3,1Zawiesiny mg/l
= 0,179Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-08Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,49Azot Kjeldahla mg/l
= 1,8Azotany mg/l
= 24Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l

11 marca 2016 Strona 57 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Zbiornik Czarne, miejsce ujmowania wody powierzchni owej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czarne

= 17,5Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 3,2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,01Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 14Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,034Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 6,8Odczyn (pH) pH
= 2,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 60,2Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 7,8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 17,5Temperatura oC
= 76,4Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 0,43Amoniak mg/l
= 1,05Azotany mg/l
= 17Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 6,4Odczyn (pH) pH
= 199Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,9Temperatura oC
= 96,2Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Go ściejów, miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: p. Gościejów

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-07Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 1,42Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 5Chlorki mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 54Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 5,1Temperatura oC
= 99,2Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-26Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 1,1Azotany mg/l
= 47Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 2,5Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 0,75Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,5Chlorki mg/l
= 42Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 8Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 1,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 121Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 15,5Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 15,8Temperatura oC
= 90,8Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
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WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Malinka, miejsce ujmowania wody powierzchniow ej do celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: potok Malinka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-08Data pobrania próbki

= 0,15Amoniak mg/l
= 0,38Azot Kjeldahla mg/l
= 2,2Azotany mg/l
= 11000Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,029Bar mg/l
= 12,5Barwa mg/l Pt
= 2,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 3,2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 4,8Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,018Cynk mg/l
= 1300Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 4500Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,011Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 2,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 107Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 9,1Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 19,4Temperatura oC
= 82,9Tlen rozpuszczony %
= 25,6Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 0,09Amoniak mg/l
= 1,67Azotany mg/l
= 16Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 6Chlorki mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 264Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Potok Malinka, miejsce ujmowania wody powierzchniow ej do celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: potok Malinka

= 9,2Temperatura oC
= 75,9Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ZebrzydowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Rzeka Piotrówka, miejsce ujmowania wody powierzchni owej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: rz. Piotrówka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-15Data pobrania próbki

= 0,15Amoniak mg/l
= 0,69Azot Kjeldahla mg/l
= 6,9Azotany mg/l
= 4100Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 12Barwa mg/l Pt
= 3,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,9Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 22,5Chlorki mg/l
= 140Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 3900Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
= 0,11Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 4,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 349Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 38,1Siarczany mg/l
= 0,06Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 1,1Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,1Temperatura oC
= 75,1Tlen rozpuszczony %
= 12Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-13Data pobrania próbki

= 0,56Amoniak mg/l
= 4,47Azotany mg/l
= 30Barwa mg/l Pt
= 3,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 24Chlorki mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 344Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 19,9Temperatura oC
= 82,88Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 14Zawiesiny mg/l
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BędzinMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Czarna Przemsza

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-15Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,64Azot Kjeldahla mg/l
= 10,1Azotany mg/l
= 120Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 12Barwa mg/l Pt
= 3,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 23Chlorki mg/l
= 14Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 120Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 4,7Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 463Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 49,2Siarczany mg/l
= 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 96Tlen rozpuszczony %
= 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-28Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,57Azot Kjeldahla mg/l
= 8,2Azotany mg/l
= 210Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,54Bar mg/l
= 13,4Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,042Bor mg/l
= 3,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 25,1Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,005Cynk mg/l
= 10Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 180Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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BędzinMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Czarna Przemsza

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,027Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 4,7Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 438Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 45,4Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 10,2Temperatura oC
= 82,2Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 2,6Zawiesiny mg/l
= 10,2Temperatura oC
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WymysłówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Kozłowa Góra

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-20Data pobrania próbki

= 17,4Temperatura oC
= 0,46Amoniak mg/l
= 1Azot Kjeldahla mg/l
= 2,1Azotany mg/l
= 2Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,07Bar mg/l
= 19,6Barwa mg/l Pt
= 3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,032Bor mg/l
= 7,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 18,6Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,005Cynk mg/l
= 4Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,068Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,0017Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 8,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000206Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 397Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 46,9Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 17,4Temperatura oC
= 76Tlen rozpuszczony %
= 0,000015Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 2Zapach stopień roz
= 7,5Zawiesiny mg/l
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JaworznoMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: Kanał Centralny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-13Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,47Azot Kjeldahla mg/l
= 2,8Azotany mg/l
= 39Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6,2Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,092Bor mg/l
= 1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 12,1Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 5Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,0043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 393Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 67Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 61,2Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 3,6Zawiesiny mg/l
< 0,032Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-30Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,56Azot Kjeldahla mg/l
= 3,1Azotany mg/l
= 350Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,062Bar mg/l
= 7,5Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
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JaworznoMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: Kanał Centralny

= 0,086Bor mg/l
= 1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 12,1Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 67Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,025Mangan mg/l
< 0,0043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 1,2Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 409Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 66Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,9Temperatura oC
= 71,7Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,032Żelazo mg/l
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SosnowiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: Kanał Piaskownia

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-01-28Data pobrania próbki

= 0,1958Amoniak mg/l
= 3,4944Azotany mg/l
= 1Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 5,22Barwa mg/l Pt
= 2,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 17,7327Chlorki mg/l
= 2Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,04Fosforany mg/l
= 7,44Odczyn (pH) pH
= 495,99Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 4,8Temperatura oC
= 91Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-08Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,9Azot Kjeldahla mg/l
= 2,8Azotany mg/l
= 9Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 23,2Barwa mg/l Pt
= 1,6Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 14,8Chlorki mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 9Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,182Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 405Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 81Siarczany mg/l
= 0,06Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,9Temperatura oC
= 1Zapach stopień roz
= 3,5Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

SosnowiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: Kanał Piaskownia

= 0,032Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-01Data pobrania próbki

= 0,178Amoniak mg/l
= 1,1592Azotany mg/l
= -999Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3,48Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 18,0234Chlorki mg/l
= -999Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,05Fosforany mg/l
= 7,7376Odczyn (pH) pH
= 516,78Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 15Temperatura oC
= 91Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 7,3Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-21Data pobrania próbki

= 0,168Amoniak mg/l
= 0,43Azot Kjeldahla mg/l
= 2,4592Azotany mg/l
= 4Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4,48Barwa mg/l Pt
= 0,98Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,149Bor mg/l
= 19,5234Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,033Cynk mg/l
= 4Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,02Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fosforany mg/l
= 0,151Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,6376Odczyn (pH) pH
= 2,2Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 509,78Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= 79Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 9,9Temperatura oC
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

SosnowiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: Kanał Piaskownia

= 81Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 6Zawiesiny mg/l
< 0,032Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Chełm ŚląskiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Dziećkowice - Chełm Śląskie

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-18Data pobrania próbki

= 0,06Amoniak mg/l
= 1,1Azotany mg/l
= 2,5Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 12Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 244Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17,3Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-02Data pobrania próbki

= 0,36Azot Kjeldahla mg/l
< 0,1Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= -10Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,033Bor mg/l
= 11Chlorki mg/l
= -6Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,016Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 8,5Odczyn (pH) pH
= 2,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 219Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 18,4Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 21Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 3,5Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ImielinMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Dziećkowice - Imielin

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-29Data pobrania próbki

= 0,06Amoniak mg/l
= 1,4Azotany mg/l
= 3,1Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 11Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 248Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,6Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 6,7Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-19Data pobrania próbki

= 0,06Amoniak mg/l
= 0,49Azotany mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
< 0,01Fosforany mg/l
= 8,4Odczyn (pH) pH
= 253Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,3Temperatura oC
= 28Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-01-20Data pobrania próbki

= 0,1Amoniak mg/l
= 3,4Azotany mg/l
= 7,4Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 217Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 6,4Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-10Data pobrania próbki

= 0,07Amoniak mg/l
= 2,6Azotany mg/l
= 6,8Barwa mg/l Pt
= 3,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 219Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,5Temperatura oC
= 7,2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-29Data pobrania próbki

= 0,08Amoniak mg/l
= 1,4Azotany mg/l
= 5,3Barwa mg/l Pt
= 2,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8,6Odczyn (pH) pH
= 214Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13,7Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 6,3Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-11Data pobrania próbki

= 0,08Amoniak mg/l
= 1,6Azotany mg/l
= 5,8Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 217Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 18Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 9Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-22Data pobrania próbki

= 0,07Amoniak mg/l
= 1,4Azotany mg/l
= 9,4Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,4Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 210Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 19,6Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 10Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-29Data pobrania próbki

= 1,9Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= -76Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l
= 35Barwa mg/l Pt
= 1,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,025Bor mg/l
= 13,2Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,005Cynk mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

= -9Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= -65Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,099Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,026Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 3,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 207Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= 0Salmonella O/1000 ml 
= 14,7Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 21,8Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 17Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-08-04Data pobrania próbki

= 0,06Amoniak mg/l
= 0,38Azotany mg/l
= 7,5Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 15Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 226Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 21,7Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
< 11Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-02Data pobrania próbki

= 0,55Azot Kjeldahla mg/l
< 0,1Azotany mg/l
= -770Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 27,5Barwa mg/l Pt
= 1,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

= 13,4Chlorki mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,087Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 3,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 202Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 14,6Siarczany mg/l
= 21Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 8,9Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-08Data pobrania próbki

= 0,1Amoniak mg/l
= 0,72Azotany mg/l
= 7,8Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 15Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 232Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,1Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 20Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

CięcinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Ci ęcinka prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Cięcinka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-02Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 2,7Azotany mg/l
= 0,026Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
< 11Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 1,92Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 155,5Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
< 0,01Selen mg/l
= 12,9Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 111,3Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 5,8Zawiesiny mg/l
= 0,04Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-09Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,3Azot Kjeldahla mg/l
= 1,4Azotany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

CięcinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Ci ęcinka prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Cięcinka

= 381Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 2,1Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 144Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 305Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,024Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 235Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 12,9Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,8Temperatura oC
= 77,8Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 5,9Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

CzernichówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

ujecie Wodoci ągu Spółki Wodnej nr 1 w Czernichowie lewy brzeg pot oku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p.Roztoka lewy dopływ

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-08Data pobrania próbki

= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 5Temperatura oC
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 74,3Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,043Miedź mg/l
= 66,2Tlen rozpuszczony %
= 0,49Azot Kjeldahla mg/l
= 1,9Azotany mg/l
= 9,5Siarczany mg/l
< 0,003Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 1Zapach stopień roz
= 13,4Barwa mg/l Pt
= 2,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Mangan mg/l
= 0,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,06Fluorki mg/l
= 2,6Chlorki mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 3,8Zawiesiny mg/l
< 0,15Amoniak mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

GilowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok "Bez nazwy nr 2 " w Gilowicach kontrola wewn ętrzna lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Gilowicach

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-22Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,32Azot Kjeldahla mg/l
= 1,1Azotany mg/l
= 3,6Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,8Chlorki mg/l
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 0,85Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 81,8Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,2Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 83,7Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 4,8Temperatura oC
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

GilowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok "Bez nazwy" w Gilowicach kontrola wewn ętrzna lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Gilowicach

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-22Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,22Azot Kjeldahla mg/l
= 0,9Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4,5Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,8Chlorki mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 0,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 79,5Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/5000 ml
= 12Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 84Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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KamesznicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Bystra prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Bystra

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-20Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,3Azot Kjeldahla mg/l
= 1,2Azotany mg/l
= 4Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,026Bar mg/l
= 7,1Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 1,4Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 4Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,002Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 1,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 74,7Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 8,7Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 6,5Temperatura oC
= 69Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-29Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,048Bar mg/l
= 0Barwa mg/l Pt
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KamesznicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Bystra prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Bystra

= 0,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
= 0,03Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,26Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 1,65Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 103,5Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
< 0,01Selen mg/l
= 14,3Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8,5Temperatura oC
= 105,5Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
< 5Zawiesiny mg/l
< 0,02Żelazo mg/l
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KorbielówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Apartamenty " Pod Pilskiem"  bezpo średnio z Potoku Glinne
nazwa akwenu: p. Glinne

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-04Data pobrania próbki

= 2574Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 63Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 526Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 4,8Temperatura oC
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LalikiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Czarny lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Czarny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-19Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,44Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,046Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 4Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,05Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,062Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 2,41Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 170,8Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
< 0,01Selen mg/l
= 11,4Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 12,7Temperatura oC
= 109,8Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 5,2Zawiesiny mg/l
= 0,2Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-07Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,2Azot Kjeldahla mg/l
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LalikiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Czarny lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Czarny

= 0,51Azotany mg/l
= 86Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 7,5Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,6Chlorki mg/l
= 8Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 64Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 1,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 248Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= 13,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,3Temperatura oC
= 74,6Tlen rozpuszczony %
= 2Zapach stopień roz
= 2,7Zawiesiny mg/l
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ŁękawicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Kocierzanka w Kocierzu Moszczanickim prawy br zeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Kocierzanka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-08Data pobrania próbki

= 45Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 9Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 45Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 5Temperatura oC
< 0,15Amoniak mg/l
= 0,17Azot Kjeldahla mg/l
= 2,1Azotany mg/l
= 4,5Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4,7Chlorki mg/l
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,008Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 72,7Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8,6Siarczany mg/l
= 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 87,4Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 1,7Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-07Data pobrania próbki

< 3Azot Kjeldahla mg/l
< 4,5Azotany mg/l
= 59Bakterie grupy coli jtk/100 ml
< 0,05Bar mg/l
< 5Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,05Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 3,2Chlorki mg/l
< 0,05Cynk mg/l
= 36Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 59Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
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ŁękawicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Kocierzanka w Kocierzu Moszczanickim prawy br zeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Kocierzanka

< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,002Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 1,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 4Ołów mg/l
< 0,4Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 121Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 10Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe ug/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe ug/l
< 0,024Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ŁodygowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Bartoszowiec lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Bartoszowiec

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-17Data pobrania próbki

< 0,13Amoniak mg/l
= 0,45Azot Kjeldahla mg/l
< 1,1Azotany mg/l
= 251Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,017Bar mg/l
= 7,5Barwa mg/l Pt
= 0,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
< 4,9Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 126Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 222Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,034Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,005Nikiel mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 0,84Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 106Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/5000 ml
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,3Temperatura oC
= 72,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

11 marca 2016 Strona 89 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Przyb ędzaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Przyb ędza lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Przyb ędza  w Przyb ędzy

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-02Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 3Azotany mg/l
= 140Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
< 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 4Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
= 71,7Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
< 0,01Selen mg/l
= 11,6Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8,2Temperatura oC
= 119,3Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
< 3,9Zawiesiny mg/l
< 0,02Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-30Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,44Azot Kjeldahla mg/l
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Przyb ędzaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Przyb ędza lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Przyb ędza  w Przyb ędzy

= 1,4Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,026Bar mg/l
= 2,5Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,036Bor mg/l
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 5,9Odczyn (pH) pH
= 0,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 204Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= 12,6Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 5,5Temperatura oC
= 77,9Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

11 marca 2016 Strona 91 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Radziechowy Miejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Wie śnik prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Wieśnik

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-02Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 3Azotany mg/l
= 370Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,029Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 4Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 2,53Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
= 71,6Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= -777Salmonella O/5000 ml
< 0,01Selen mg/l
= 14,7Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10,7Temperatura oC
= 116,8Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 5,8Zawiesiny mg/l
= 0,034Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-30Data pobrania próbki

= 0,13Amoniak mg/l
= 0,52Azot Kjeldahla mg/l
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Radziechowy Miejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Wie śnik prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Wieśnik

= 1,4Azotany mg/l
= 43Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,033Bar mg/l
= 2,5Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 40Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 0,88Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 117Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= 12,6Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 6,5Temperatura oC
= 77,3Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 2,1Zawiesiny mg/l

11 marca 2016 Strona 93 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŚlemieńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Kamienny prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Kamienny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-27Data pobrania próbki

= 0,13Amoniak mg/l
< 0,44Azotany mg/l
= 21Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6,44Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,67Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 11Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
= 0,012Mangan mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 132Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 14Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6Temperatura oC
= 65,1Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 3,22Zawiesiny mg/l
< 0,043Żelazo mg/l
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ŚlemieńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Frydziowski - lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Frydziowski

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-09Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 0,0014Arsen mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,051Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 3,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 4,2Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
= 0,032Cynk mg/l
= 54Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,05Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 5,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 235Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= -222Salmonella O/5000 ml
< 0,01Selen mg/l
= 14,2Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 12Temperatura oC
= 99,9Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 4,6Zawiesiny mg/l
= 0,048Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-27Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 1,27Azotany mg/l
= 1Bakterie grupy coli jtk/100 ml

11 marca 2016 Strona 95 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŚlemieńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Frydziowski - lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Frydziowski

= 3,68Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,77Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 1Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,05Fosforany mg/l
= 0,032Mangan mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 311Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6,5Temperatura oC
= 71,9Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 5,2Zawiesiny mg/l
< 0,043Żelazo mg/l
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SłotwinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Dopływ Potoku Kalonka lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: dopływ p. Kalonka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-03-10Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3,6Azotany mg/l
= 0,021Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
< 5Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,005Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 1,31Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
= 132,2Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
< 0,01Selen mg/l
= 14,6Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 2,3Temperatura oC
= 104,1Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
< 5Zawiesiny mg/l
< 0,02Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-21Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,2Azot Kjeldahla mg/l
= 1,1Azotany mg/l
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SłotwinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Dopływ Potoku Kalonka lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: dopływ p. Kalonka

= 532Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 2,5Barwa mg/l Pt
= 0,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,039Bor mg/l
= 2,4Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,007Cynk mg/l
= 3Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 484Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 0,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 344Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 30,7Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 6,3Temperatura oC
= 71,2Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Sopotnia WielkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Pierlaków lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Pierlaków

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-27Data pobrania próbki

< 0,13Amoniak mg/l
= 0,52Azot Kjeldahla mg/l
= 3,1Azotany mg/l
= 0,013Bar mg/l
= 1,8Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 0,004Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 0,62Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 116Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8,9Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 76,3Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-10Data pobrania próbki

= 61Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 32Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 7,1Temperatura oC
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Tresna MałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Bez Nazwy w Tresnej prawy brzeg
nazwa akwenu: p.bez nazwy  w Tresnej Małej

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-18Data pobrania próbki

= 15Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 12Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 2Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 9,9Temperatura oC

11 marca 2016 Strona 100 z 116



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Tresna MałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Stachurski Hotelik ODYS prawy brzeg
nazwa akwenu: p. Stachurski

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-18Data pobrania próbki

= 58Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 25Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 58Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= -777Salmonella O/5000 ml
= 10,2Temperatura oC
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻabnicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Romanka prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: P. Romanka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-29Data pobrania próbki

= 9Temperatura oC
= -777Zapach stopień roz

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-06-02Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 2,9Azotany mg/l
= 0,026Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
< 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 1,96Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 121,2Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= -777Salmonella O/5000 ml
< 0,01Selen mg/l
= 10,2Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11,3Temperatura oC
= 112,7Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 6,9Zawiesiny mg/l
= 0,063Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻabnicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Romanka prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: P. Romanka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-09Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,23Azot Kjeldahla mg/l
= 1,6Azotany mg/l
= 174Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 7,5Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 1,8Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 69Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 174Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,017Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 195Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 11,5Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7Temperatura oC
= 77,5Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 5,6Zawiesiny mg/l
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Zwardo ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Roztoka prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Roztoka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-19Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,044Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 3Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 1,48Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 189,1Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= -777Salmonella O/5000 ml
< 0,01Selen mg/l
= 13,7Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10,8Temperatura oC
= 113,8Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,019Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-07Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,33Azot Kjeldahla mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Zwardo ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Roztoka prawy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Roztoka

= 0,34Azotany mg/l
= 86Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 17,5Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,8Chlorki mg/l
= 69Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 23Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,09Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 2,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 209Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,00029Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 9,5Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7Temperatura oC
= 58,2Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 3,7Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa prawy brzeg rzeki przy uj ęciu
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-02-11Data pobrania próbki

= -0,01Amoniak mg/l
= 3,85Azotany mg/l
= 4Barwa mg/l Pt
= 2,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 8,7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,08Fosforany mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 186,6Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 2,8Temperatura oC
= 134Tlen rozpuszczony %
= 2Zapach stopień roz
= 26Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-04-15Data pobrania próbki

< 0,06Amoniak mg/l
< 0,5Azot Kjeldahla mg/l
= 4,13Azotany mg/l
= 230Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4Barwa mg/l Pt
= 1,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 65Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,077Fosforany mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 2,02Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 115Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 10Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5,7Temperatura oC
= 131Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa prawy brzeg rzeki przy uj ęciu
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-06Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,29Azot Kjeldahla mg/l
= 2,4Azotany mg/l
= 305Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3,6Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,4Chlorki mg/l
= 36Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 291Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 1,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 130Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 7,7Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 81,7Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 2,6Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-15Data pobrania próbki

< 0,06Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,5Azot Kjeldahla mg/l
= 2,66Azotany mg/l
= 600Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,037Bar mg/l
= 4Barwa mg/l Pt
= 0,49Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 6Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa prawy brzeg rzeki przy uj ęciu
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= 100Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 18Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 1,42Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 203Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -222Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
< 0,01Selen mg/l
= 11Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 15,5Temperatura oC
= 106,2Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 1Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l
< 0,02Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-09-07Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 1,77Azotany mg/l
= 91Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 5,5Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,85Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 6,5Chlorki mg/l
= 91Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
= 0,014Mangan mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 251Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 14Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 14Temperatura oC
= 110,6Tlen rozpuszczony %
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa prawy brzeg rzeki przy uj ęciu
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= -777Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,043Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-14Data pobrania próbki

< 0,06Amoniak mg/l
< 0,5Azot Kjeldahla mg/l
= 2,38Azotany mg/l
= 170Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 4Barwa mg/l Pt
= 2,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 6Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 24Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,077Fosforany mg/l
< 0,01Mangan mg/l
= 0,028Miedź mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 1,99Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 219Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe ug/l
= 7,7Temperatura oC
= 118,5Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-11-16Data pobrania próbki

= 0,339Amoniak mg/l
= 5,19Azotany mg/l
= 28,5Barwa mg/l Pt
= 3,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4,72Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 0,08Fosforany mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 170Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8Temperatura oC
= 89,4Tlen rozpuszczony %
> 1Zapach stopień roz
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa prawy brzeg rzeki przy uj ęciu
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= 117,62Zawiesiny mg/l
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Le śnianka lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Leśnianka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-27Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,42Azot Kjeldahla mg/l
= 3,5Azotany mg/l
= 133Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,01Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 2Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 174Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 91Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 1,6Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 87,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 7,4Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,6Temperatura oC
= 83,5Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 2,4Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-09Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 2,7Azotany mg/l
= 0,046Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Le śnianka lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Leśnianka

< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
= 0,074Cynk mg/l
= 38Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8,1Odczyn (pH) pH
= 1,38Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 186,4Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -222Salmonella O/5000 ml
= -222Salmonella O/1000 ml 
< 0,001Selen mg/l
= 14Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 18,9Temperatura oC
= 109,3Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
< 5Zawiesiny mg/l
< 0,059Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-13Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 0,36Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 150Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 5Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Le śnianka lewy brzeg potoku przy uj ęciu
nazwa akwenu: p. Leśnianka

= 15Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 2,26Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 192,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 17,6Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 6,1Temperatura oC
= 103,7Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,021Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Zbiornik Tresna bezpo średnio ze zbiornika w miejscu czerpni
nazwa akwenu: j żywieckie

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-05-27Data pobrania próbki

= 0,13Amoniak mg/l
= 0,5Azot Kjeldahla mg/l
= 3,4Azotany mg/l
= 156Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,013Bar mg/l
= 9Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,026Bor mg/l
= 4,6Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 56Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 113Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,005Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,021Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,0044Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 174Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 10,1Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 12Temperatura oC
= 81,3Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 5,3Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-07-09Data pobrania próbki

= 0,186Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,46Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,042Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Zbiornik Tresna bezpo średnio ze zbiornika w miejscu czerpni
nazwa akwenu: j żywieckie

= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
< 5Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,169Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 2,42Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,00005Pestycydy chlororganiczne ug/l
= 207Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -777Salmonella O/1000 ml 
= -777Salmonella O/5000 ml
< 0,001Selen mg/l
= 14,6Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 18Temperatura oC
= 65,8Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,106Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2015-10-13Data pobrania próbki

= 0,235Amoniak mg/l
= 0,56Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 66Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 9,2Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 7Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Zbiornik Tresna bezpo średnio ze zbiornika w miejscu czerpni
nazwa akwenu: j żywieckie

= 12,8Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,238Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 3,87Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 254Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -777Salmonella O/5000 ml
= -777Salmonella O/1000 ml 
= 19,1Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 12,4Temperatura oC
= 87,1Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 7,4Zawiesiny mg/l
= 0,245Żelazo mg/l

dane wygenerowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego WODA

objaśnienia skrótów:

-222

-444

obecne, przekroczony, nieakceptowalny

akceptowalny, dopuszczalny, naturalny
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