
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej 

 

MIASTO BIELSKO-BIAŁA 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 173200 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała – ok. 25000 (SUW Kobiernice; 

SUW Wapienica; SUW Straconka; SUW Mikuszowice; SUW przy ul. Polnej; SUW 

przy ul. Wróblowickiej). 

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pobrali 101 próbek wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym 

w odpowiednich przepisach prawnych. Zgodnie z powyższym na terenie Bielska-Białej 

w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi 

na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych 

i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
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Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie 

miasta Bielska Białej w 2012r. 

 

POWIAT BIELSKI 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 125000 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok. 

19000. 

 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 291 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W żadnej badanej 

próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów.  

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie 

powiatu bielskiego w 2012r. 

 

    

GMINA BESTWINA 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 10000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest” Bestwina – 

ok. 1700. 

 

W 2012r. przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 18 próbek wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, w celu wykonania badań laboratoryjnych. Na terenie gminy 

Bestwina w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. 

Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań 

administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 
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417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Bestwina w 2012r. 

 

 

 

GMINA BUCZKOWICE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900) 

– na teren gminy dostarczanych jest ok. 200, 

- zakupywana ze Spółki Wodociągowej Godziszka (SUW Godziszka) – ok. 190. 

 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 11 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wszystkich 

pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach prawa. W związku 

z powyższym na terenie gminy Buczkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań 

administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Buczkowice w 2012r. 

 

MIASTO I GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie miasta ok. 35000., na terenie 

gminy ok. 7000  

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (woda dla miasta Czechowice-Dziedzice 

dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy) 

– ok. 7200,  
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- woda dostarczana na teren gminy przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej 

Czechowice-Dziedzice – ok. 920. 

 

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

36 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie miasta i gminy 

Czechowice-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań 

administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy 

Czechowice-Dziedzice  w 2012r. 

 

GMINA JASIENICA 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 16500 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Bielsko-Wapienica – łączna 

produkcja ok. 20000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1600, 

- zakupywana ze Spółki Wodociągowej Rudzica (SUW Rudzica) – ok. 128. 

 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 38 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane 

próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na 

terenie gminy Jasienica nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych 

i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Jasienica  w 2012r. 
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GMINA JAWORZE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4500 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Wapienica – łączna produkcja ok. 

20000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 580, 

- woda dostarczana z SUW, należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego Jaworze – ok. 65. 

 

W 2012r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 13 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie gminy Jaworze w żadnej badanej próbce 

nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody 

na terenie gminy Jaworze nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych 

i działań naprawczych. W związku z powodzią, która wystąpiła w miesiącach maj-czerwiec 

doszło do zniszczenia ujęcia wody należącego do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego. Pod koniec roku została przeprowadzona odbudowa ujęcia i modernizacja 

Stacji Uzdatniania Wody. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze  

w 2012r. 

 

GMINA KOZY 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 10000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna 

produkcja ok. 45000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 980. 

 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wszystkich 

pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie 
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z powyższym na terenie gminy Kozy nie było konieczności prowadzenia postępowań 

administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kozy  

w 2012r. 

 

GMINA PORĄBKA 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 12000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 

45000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1115, 

- woda dostarczana z SUW w Bujakowie – ok. 100. 

 

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

26 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie gminy Porąbka w żadnej 

badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą 

jakość wody na terenie gminy Porąbka nie było konieczności prowadzenia postępowań 

administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Porąbka  w 2012r. 

 

MIASTO SZCZYRK 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 2800 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna 

produkcja ok. 900) – na teren miasta dostarczanych jest ok. 525. 
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Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 6 próbek wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym 

w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie miasta Szczyrk nie było konieczności 

prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta 

Szczyrk  w 2012r. 

MIASTO I GMINA WILAMOWICE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie miasta ok. 2700 na terenie gminy 

ok. 11000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice (SUW 

Dankowice) – ok. 500; ZWiK dostarcza również wodę zakupywaną od 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (SUW Czaniec GPW 

S.A. Katowice) – ok. 700 oraz Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. 

Bielsko-Biała) – ok. 310. 

 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

15 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie miasta i gminy 

Wilamowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie miasta i gminy Wilamowice nie było 

konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy 

Wilamowice  w 2012r. 
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GMINA WILKOWICE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana ze Spółki Wodociągowej Bystra (SUW Bystra) – ok. 650, 

- zakupywana ze Spółki Wodociągowej Meszna (SUW Meszna) – ok. 180, 

- zakupywana ze Spółki Wodociągowej Wilkowice (SUW Wilkowice) – ok. 700, 

- woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-

Biała) – ok. 44.   

  

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

22 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki 

odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Z uwagi na powyższe, na terenie 

gminy Wilkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych 

i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Wilkowice  w 2012r. 

 


