Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach sprawuje nadzór sanitarny
nad jakością wody do spożycia na terenie miast na prawach powiatu: Gliwice, Zabrze
oraz powiatu gliwickiego, w skład którego wchodzą gminy: Knurów, Pyskowice,
Sośnicowice, Pilchowice, Gierałtowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Miasto Gliwice
•

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 177940

•

Zaopatrzenie w wodę - ilość rozprowadzanej wody – 27072,9 m3/d
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•

Za dystrybucję wody odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Gliwicach,

które

również

kupuje

wodę

od

Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągowego S.A. Katowice
Mieszkańcy miasta Gliwice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez
Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Rybnickiej 47
w Gliwicach. Dostarczana woda pochodzi z 3 ujęć własnych wód podziemnych tj. ujęcia
Gliwice-Łabędy, Wilcze Gardło i Ostropa. Niedobory uzupełniane są wodą pochodzącą
z zakupu od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda
z zakupu napływa do Gliwic z dwóch kierunków: Zawady (ujęcie głębinowe) i Goczałkowic
(ujęcie powierzchniowe).
Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Gliwice
Zaopatrywane
Lp.
Ujęcie wody/ Zakup
[m3/dobę]
miejscowości
1

SUW Gliwice-Łabędy

25224,9

Gliwice

2

UW Gliwice-Ostropa

173,7

Dzielnica Ostropa

3

SUW Gliwice-Wilcze Gardło

226,3

Dzielnica Wilcze Gardło

4

Zakup z GPW S.A.

1448

Dzielnica Sośnica

Rycina 1. Procentowy udział wody produkowanej oraz z zakupu na terenie Miasta Gliwice
Gliwickie ujęcia obejmują 18 studni głębinowych. Woda z 5 studni głębinowych
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice spełniała warunki obowiązującego rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przez co
może być ona wtłaczana bezpośrednio do sieci.
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1 studnia posiada kontenerową stację uzdatniania wody ze względu na ponadnormatywną
ilość manganu.
Dwie zlokalizowane przy Ujęciu Ostropa, dwie w Wilczym Gardle, które również podają
wodę bezpośrednio do sieci miejskiej z pominięciem stacji uzdatniania – Ujęcie w Wilczym
Gardle wyposażone jest jedynie w filtry węglowe, które mają na celu poprawę właściwości
organoleptycznych wody i eliminację, w przypadku pojawienia się fenoli.
W miejscowościach Rzeczyce oraz Kleszczów (gmina Rudziniec) znajdują się dwie studnie
głębinowe posiadające lokalne stacje uzdatniania, których zadaniem jest redukcja żelaza.
Nadmiar z tych 2 studni oraz woda z pozostałych 6 jest kierowana do Stacji Uzdatniania
Wody Łabędy zlokalizowanej przy ul. Kanałowej w Gliwicach. Technologia SUW opiera się
na

dwustopniowej

filtracji

z

ozonowaniem

pośrednim,

poprzedzonej

procesem

napowietrzania. Przed wtłoczeniem wody uzdatnionej do zbiorników zapasowych stosuje się
dezynfekcję końcową przy użyciu lamp UV oraz w razie potrzeby dezynfekcję chemiczną
podchlorynem sodu wytwarzanym na miejscu z soli.

Rycina 2. Stacja Uzdatniania Wody Łabędy – kiedyś [źródło: http://pwik.gliwice.pl/stacjauzdatniania-wody-w-gliwicach-labedach.html]
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Rycina 3. Stacja Uzdatniania Wody Łabędy – dzisiaj [źródło: http://pwik.gliwice.pl/stacjauzdatniania-wody-w-gliwicach-labedach.html]

Rycina 4. Średnia twardość wody [CaCO3/l] na terenie Miasta Gliwice
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W ramach kontroli urzędowej w 2015 r. prowadzono stały nadzór nad jakością wody
dostarczanej mieszkańcom Gliwic. Upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego
oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrali z ww. ujęć i studni oraz 25 stałych punktach
monitoringowych 160 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 190 próbek wody
do badań fizykochemicznych. Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gliwicach prowadziło monitoring jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
Analiza

laboratoryjna

pobranych

próbek

wody

wykazała

przekroczenia

parametru mikrobiologicznego w 1 próbce wody (bakterie grupy coli) , natomiast
przekroczenie parametru fizykochemicznego (mętność) odnotowano w 5 próbkach wody.

Rycina 5. Porównanie ilości przebadanych próbek wody pod względem parametrów
mikrobiologicznych i fizykochemicznych do ilości próbek niespełniających obowiązujących
norm ( kontrola urzędowa prowadzona przez PPIS w Gliwicach)

Analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej wykazała
przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. mętności w 5 próbkach wody pobranych
z zastępczego punktu poboru wody PWiK Sp. z o.o. (maksymalna wartość przekroczenia
parametru 4,2 NTU, przy dopuszczalnej wartości 1 NTU). Przyczyną ponadnormatywnej
mętności była awaria, prace na sieci w rejonie punkt poboru oraz niewielkie rozbiory wody.
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W ramach działań naprawczych Przedsiębiorstwo przeprowadziło dezynfekcję, płukanie sieci
oraz wyłączono z eksploatacji odcinek starego wodociągu, a wszystkie przyłącza zostały
przełączone do nowego. Zastępczy punkt poboru został przeniesiony do budynku
PWiK Sp. z o.o.
W tym samym punkcie poboru stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy
coli. Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu ww. nieprawidłowości Przedsiębiorstwo
niezwłocznie przeprowadziło działania naprawcze polegające na płukaniu oraz chlorowaniu
sieci.

Badania

kontrolne

przeprowadzone

wody

nie

wykazały

przekroczeń

mikrobiologicznych, tym samym potwierdzając skuteczność przeprowadzonych działań.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi dopuszcza pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbach,
do 5% próbek w ciągu roku.

PPIS w Gliwicach 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Gliwice w 2015r.
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Miasto Zabrze
•

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 180047

•

Zaopatrzenie w wodę - ilość rozprowadzanej wody –21500 m3/d

•

Za

dystrybucję

wody

odpowiada

Zabrzańskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o, które również kupuje wodę od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego S.A. Katowice
Mieszkańcy Miasta Zabrze zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Wolności 215.
Dostarczana woda pochodzi z 2 ujęć wód głębinowych tj. Ujęcia Wody Grzybowice i Stacji
Uzdatniania Wody „Leśna” oraz z zakupu od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. w Katowicach.
Tabela 2. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Gliwice

Lp.

Ujęcie wody/ Zakup

[m3/dobę]

1

UW Grzybowice

7 900

2

SUW „Leśna”

3 600

3

Zakup z GPW Zawada

1 500

Rokitnica, Helenka, Biskupice

4

Zakup GPW Goczałkowice

8 500

Śródmieście, Zaborze, Pawłów,
Kończyce, Makoszowy, os. Janek

Zaopatrywane miejscowości
Grzybowice, Rokitnica,
osiedle Helenka, Mikulczyce,
częściowo Śródmieście
Centrum Pólnoc, os. Kopernika,
os. Kotarbnińskiego, Maciejów,

Rycina 6. Procentowy udział wody produkowanej oraz z zakupu na terenie Miasta Zabrze
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Woda przeznaczona do spożycia na terenie miasta Zabrze pochodzi zarówno z ujęć
powierzchownych (GPW Goczałkowice) i podziemnych (UW Grzybowice, SUW „Leśna”,
GPW Zawada). Woda z Ujęcia w Grzybowicach spełniała wymagania obowiązującego
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, przez co może być ona wtłaczana bezpośrednio do sieci. Uzdatnianie wody na Stacji
Uzdatniania Wody Leśna polega na odmanganianiu i odżelazianiu, które prowadzone jest na
5 filtrach piaskowych, natomiast dezynfekcja odbywa się za pomocą podchlorynu sodu.
Woda z zakupu pochodzi z ujęcia głębinowego w Zawadzie, natomiast woda z ujęć
powierzchniowych dopływa z kierunku „Czarny Las”.

Rycina 7. Hala pomp-UW Grzybowice [źródło:http://www.wodociagi.zabrze.pl/index.php/obiekt
y/wydzial-produkcji-wody/stacja-uzdatniania-wody/stacja-uzdatniania-wody-grzybowice]

Prowadzony jest stały nadzór nad ujęciami wody. Kontrole sanitarne Ujęcia Wody
Grzybowice i Stacji Uzdatniania Wody „Leśna”, w trakcie których dokonano oceny urządzeń
wodociągowych, nie wykazały uchybień sanitarno-technicznych, a jakość wody podawanej
bezpośrednio do sieci spełniała wymagania obowiązujących norm.
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Rycina8. Średnia twardość wody [CaCO3/l] na terenie Miasta Gliwice

W ramach kontroli urzędowej w 2015 r. prowadzono stały nadzór nad jakością wody
dostarczanej mieszkańcom Zabrza. Upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego
oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrali z 21 stałych punktów monitoringowych 106
próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 128 próbek do badań fizykochemicznych.
Ponadto

Zabrzańskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i

Kanalizacji

Sp.

z

o.o.

oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach S.A. prowadziło monitoring
jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rycina 9. Porównanie ilości przebadanych próbek wody pod względem parametrów
mikrobiologicznych i fizykochemicznych do ilości próbek niespełniających obowiązujących
norm ( kontrola urzędowa prowadzona przez PPIS w Gliwicach)
9

Analiza laboratoryjna pobranych próbek wody wykazała, iż wszystkie badane parametry
mikrobiologiczne w 2015 r. zarówno w kontroli urzędowej jak i wewnętrznej spełniały
wymogi zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 7 próbkach, w których
przekroczone zostały dopuszczalna wartość manganu oraz mętności.
Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. mętności
oraz manganu stwierdzono na Ujęciu Wody Grzybowice oraz w rejonie jego zaopatrzenia.
Podwyższona zawartość parametrów była konsekwencją awarii pompy głębinowej na studni
zasilającej UW Grzybowice. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpiło do wymiany pompy głębinowej oraz intensywnego
płukania sieci. Zwiększono nadzór nad jakością wody poprzez monitorowanie zawartości
manganu w wodzie podawanej do sieci. Po zakończeniu prac przeprowadzono badania
kontrolne, które nie wykazały żadnych uchybień.
Podwyższoną wartość manganu stwierdzono w próbce wody pobranej z punktu
monitoringowego zlokalizowanego, przy ul. Kruczkowskiego. Nieprawidłowość mogła być
spowodowana pracami remontowymi trwającymi w budynku. Po otrzymaniu informacji
o przekroczeniu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
niezwłocznie podjęło działania naprawcze polegające na płukaniu odcinka sieci. Kolejne
badania próbek wody nie wykazywały niezgodności badanych parametrów z obowiązującymi
normami, co wskazuje na krótkotrwały charakter przekroczenia.
PPIS w Gliwicach 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Zabrze w 2015r.

Powiat
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w 2015 r. prowadził nadzór
sanitarny nad jakością wody pochodzącą z 20 ujęć wód głębinowych o różnej wydajności i 49
reprezentatywnych punktów monitoringowych usytuowanych na sieciach wodociągowych
na terenie powiatu gliwickiego.
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Tabela 3. Podział wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze względu
na wielkość produkcji
Produkcja Liczba urządzeń
Ludność
Lokalizacja urządzenia
wody
wodociągowych
zaopatrywana
wodociągowego/wodociąg
3
[m /d]
/wodociągów
w wodę
gmina Wielowieś: Dąbrówka;
< 100

5

gmina Rudziniec: Pławniowice;
gmina Sośnicowice: Rachowice;

3 479

gmina Toszek: Płużniczka, Kotulin;
gmina Toszek: Toszek (w tym szpital), Paczyna
gmina Sośnicowice: Sośnicowice, Sierakowice,
Smolnica;
101 – 1 000

12

gmina Rudziniec: Rudziniec, Niewiesze,

37 410

Chechło
gmina Wielowieś: Wielowieś, Wiśnicze, Świbie;
Gmina Pilchowice: Nieborowice
gmina Pyskowice (zakup);
1 001 – 10 000

3

gmina Gierałtowice (zakup);

69 625

gmina Knurów (zakup);
gmina Wielowieś: Dąbrówka - Oddział

Inne podmioty
zaopatrujące
w wodę

2

Rehabilitacji Psychiatrycznej
gmina Pilchowice: Pilchowice Szpital

11

190

Rycina 10. Średnia dobowa produkcja poszczególnych ujęć własnych wody na terenie
powiatu gliwickiego

Rycina 11.Średnia dobowa produkcja wody pochodzącej z ujęć szpitalnych na terenie
powiatu gliwickiego
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Rycina12. Średni dobowy zakup wody na terenie powiatu gliwickiego

Większość wody dostarczanej mieszkańcom powiatu Gliwice pochodzi z ujęć
głębinowych, która charakteryzuje się wysoką twardością od 163 do 441 mg CaCO3/l
w zależności od ujęcia. Wyjątek stanowi woda z Ujęcia w Dąbrówce – Oddział Rehabilitacji
Psychiatrycznej, gdzie proces uzdatniania wpływa na zmiękczenie wody do wartości
ok. 29 mg CaCO3/l. W żadnej badanej próbce jej wartość nie przekroczyła jednak
dopuszczalnej określonej w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dopuszczalna maksymalna wartość
wynosi 500 mg CaCO3/l.

Rycina 13. Średnia twardość wody [CaCO3/l] pochodzącej z ujęć głębinowych oraz z zakupu
na terenie powiatu gliwickiego
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Na terenie nadzorowanych gmin w ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego
oraz bieżącego nadzoru sanitarnego przebadano:
•

244 próbek pod kątem mikrobiologicznym,

•

257 próbki pod kątem fizykochemicznym.

Rycina 14. Jakość próbek wody przebadanych pod względem mikrobiologicznym na terenie
powiatu gliwickiego w 2015r. (monitoring kontrolny, przeglądowy oraz inny bieżący nadzór)

Rycina 15. Jakość próbek wody przebadanych pod względem fizykochemicznym na terenie
powiatu gliwickiego w 2015 r. (monitoring kontrolny, przeglądowy oraz inny bieżący
nadzór)
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Analiza laboratoryjna próbek wody na terenie gminy Rudziniec oraz Miasta
Pyskowice wykazała, iż wszystkie badane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
spełniają wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 16 próbkach wody,
natomiast parametrów fizykochemicznych w 32 próbkach. W związku ze stwierdzeniem
nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach każdorazowo
informował jednostkę odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
wnosząc o podanie przyczyny wystąpienia przekroczenia i wskazanie działań zmierzających
do jego usunięcia. Skuteczność przeprowadzanych działań naprawczych za każdym razem
potwierdzana była pozytywnymi wynikami badań próbek wody.
Tabela 4. Wykaz przekroczeń wraz z ich maksymalną wartością
Gmina

Gierałtowice

Knurów

Wielowieś
Dąbrówka – Oddział
Rehabiltacji
Sośnicowice

Toszek

Pilchowice

Maksymalna
wartość
przekroczenia
30 mg/l Pt
9,4 NTU
342 µg/l
1350 µg/
6jtk/100ml
277µg/l
2,1 NTU
27 jtk/100ml
2 jtk/100ml
3 jtk/100ml
66 mg/l
17 NTU
1270 µg/l
174 µg/l
176 µg/l
506 µg/l
3,6 NTU
166 µg/l
2 NTU
342 µg/l
38 jtk/100ml
10 jtk/100ml
287 µg/l
2,6 NTU

Przekroczone
parametry
barwa
mętność
mangan
żelazo
bakterie gr. coli
Żelazo
mętność
bakterie grupy coli
Escherichia coli
Enterokoki
azotany;
mętność
żelazo
mangan
mangan
żelazo
mętność
mangan
mętność
żelazo
bakterie gr. coli
enterokoki
żelazo
mętność
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Dopuszczalna wartość
parametru
15 mg/l Pt
1 NTU
50 µg/l
200 µg/l
0 jtk/100ml
200 µg/l
1 NTU
0 jtk
0 jtk
0 jtk
50 mg/l
1 NTU
200 µg/l
50 µg/l
50 µg/l
200 µg/l
1 NTU
50 µg/l
1 NTU
200 µg/l
0 jtk
0 jtk
200 µg/l
1 NTU

Miasto Knurów
Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej dla ok. 38859 osób zamieszkałych na
terenie miasta Knurów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 11. Woda zasilająca miasto pochodzi przede wszystkim
z zakupu od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice i dostarczana jest
z ujęcia powierzchniowego „Goczałkowice”. Ponadto PWiK Sp. z o.o. w Knurowie posiada
własne ujęcie podziemne „Kwitek”, które w 2015 r. podlegało modernizacji, i z uwagi na to
Przedsiębiorstwo nie pozyskiwało z niego wody do sprzedaży.

Tabela 5. Ujęcia wody na terenie Knurowa/ Woda z zakupu od GPW S.A.
Lp.

Nazwa

Produkcja
wody
[m3/d]

Liczba ludności
zaopatrywanej w
wodę

Zaopatrywane miejscowości

1.
2.

SUW „Kwitek”
Zakup od GPW S.A.

0
5328

38859

Knurów

Przeprowadzona kontrola sanitarna Stacji Uzdatniania Wody, która w 2015 r. pełniła rolę
przepompowni wody, nie wykazała uchybień. W ramach monitoringu kontrolnego,
przeglądowego oraz innego bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach pobrali ze stacji uzdatniania wody oraz z 7 stałych punktów monitoringowych
usytuowanych na sieci wodociągowej:
47 próbek do badań mikrobiologicznych,
36 próbek do badań fizykochemicznych,
ponadto w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez PWiK Sp. z o.o. w Knurowie
oraz GPW S.A. w Katowicach pobrano:
58 próbek do badań mikrobiologicznych,
45 próbek do badań fizykochemicznych.
W ramach innego bieżącego nadzoru pobrano do badań mikrobiologicznych 3 próbki
(kontrola urzędowa) oraz 1 próbkę (kontrola wewnętrzna) z punktów zlokalizowanych
w strefie zaopatrywania.
Analiza laboratoryjna wykazała przekroczenia parametrów:
- fizykochemicznych w 2 próbkach,
- mikrobiologicznych w 14 próbkach,
pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej.
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W związku z awarią układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody „Kwitek”
w Knurowie w 2014 r., co skutkowało wzrostem zawartości manganu, który trudno było
zredukować Przedsiębiorstwo wstrzymało eksploatację ww. ujęcia. W 2015 r. kontynuowano
modernizację ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody „Kwitek”, polegającą
m.in. na zastosowaniu nowego systemu napowietrzającego oraz wymianie złoża filtracyjnego
na katalityczne. Dodatkowo została zamontowana nowa pompa płuczna oraz dmuchawa
powietrzna, co pozwoliło na zwiększenie skuteczności płukania filtrów. Obszar miasta
zasilany dotychczas w wodę z omawianego źródła od dnia 24 kwietnia 2014 r. do grudnia
2015 r. zasilany był z wodociągu magistralnego GPW S.A. w Katowicach. Stacja Uzdatniania
Wody „Kwitek” została ponownie uruchomiona po zakończonej modernizacji w dniu
15 grudnia 2015 r.
W jednej z próbek pobranych w miesiącu styczniu ze studzienki wodomierzowej
zasilanej wodą z zakupu stwierdzono ponadnormatywną wartość żelaza. W pozostałych
dwóch próbkach wartości tych parametrów mieściły się w granicy normy. Przeprowadzone
badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń.
W próbce wody pobranej w lipcu 2015 r. z punktu monitoringowego zlokalizowanego
w Szkole Podstawowej przy ul. Kilińskiego w Knurowie stwierdzono przekroczoną
dopuszczalną wartość mętności, co spowodowane było niskim rozbiorem wody (okres
wakacyjny). Zasięg oddziaływania dotyczył tylko ww. obiektu. Po przepłukaniu przyłącza
wodociągowego

przeprowadzono

ponowne

badanie

wody,

które

nie

wykazało

nieprawidłowości.
Podwyższona mętność może być spowodowana zwiększoną zawartością związków
nieorganicznych znajdujących się w wodzie min. manganu, żelaza. Ponadnormatywna
wartość mętności nie ma istotnego znaczenia pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego,
może natomiast wpłynąć na pogorszenie walorów konsumenckich powodując zmianę barwy,
zapachu i smaku wody oraz brudzenie armatury. Występowanie krótkotrwałych, lokalnych
przekroczeń parametrów organoleptycznych wody jest związane najczęściej ze stanem sieci
wodociągowej oraz wielkością zużycia wody przez odbiorców.
Analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie dnia 24 oraz 26 sierpnia
2015 r. wykazały obecność pojedynczych jednostek bakterii grupy coli i bakterii Escherichia
coli. W związku z powyższym PWiK Sp. z o.o. poinformowało Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o zaistniałej sytuacji. Przyczyną przekroczeń
parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pobranych na terenie miasta Knurów była
dostawa pogorszonej jakości wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
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Wodociągów S.A. w Katowicach. Dodatkowo na pogorszenie jakości wody wpływ miała
utrzymująca się wysoka temperatura powietrza i wody. W związku z powstałymi
przekroczeniami GPW S.A. w Katowicach niezwłocznie przystąpiło do dezynfekcji sieci
magistralnej. W tym samym momencie PWiK Sp. z o.o. w Knurowie rozpoczęło płukanie
sieci wodociągowej oraz chlorowanie wody w sieci rozdzielczej.
W dniu 28 sierpnia upoważniony przedstawiciel PPIS w Gliwicach pobrał 3 próbki do badań
bakteriologicznych z punktów strategicznych zlokalizowanych na terenie miasta Knurów,
które potwierdziły utrzymującą się obecność pojedynczych jednostek bakterii grupy coli.
Ponadnormatywną ilość ww. parametru mikrobiologicznego zaobserwowano również
w 1 próbce pobranej w dniu 29 sierpnia 2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez GPW
S.A. w Katowicach.
Dopiero próbki pobrane przez upoważnionego przedstawiciela PPIS w Gliwicach w dniu
31 sierpnia 2015 r. wykazały całkowitą skuteczność podjętych działań naprawczych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Knurowie ze względów
profilaktycznych kontynuowało podjęte działania naprawcze do dnia 8 września 2015 r.
Kolejne badania próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej wykazały utrzymującą
się dobrą jakość wody na terenie miasta Knurów.
Przekroczenie parametrów mikrobiologicznych stwierdzono ponownie w próbkach
pobranych w ramach monitoringu przeglądowego w miesiącu wrześniu z punktów
monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta Knurów (w 4 próbkach stwierdzono
obecność bakterii grupy coli, natomiast w 1 próbce obecność pojedynczych jednostek
enterokoków).
O skażeniu natychmiast powiadomiono PWiK Sp. z o.o. w Knurowie, które przystąpiło
do działań naprawczych polegających na intensywnym płukaniu i dezynfekcji sieci
rozdzielczej na terenie miasta Knurów. Ponadto dnia 25 września przedstawiciel
Przedsiębiorstwa pobrał próbki wody do badań kontrolnych, które potwierdziły obecność
pojedynczych bakterii grupy coli w 2 punktach poboru.
Skuteczność podjętych działań naprawczych wykazały dopiero badania laboratoryjne próbek
wody pobranych przez upoważnionego przedstawiciela PPIS w Gliwicach w dniu
28 września. Przyczyną przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody
pobranych na terenie miasta Knurów była dostawa pogorszonej jakości wody z sieci
magistralnej

Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów

oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i wody.
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S.A.

w

Katowicach

Wszystkie stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale. W przypadku
każdego przekroczenia przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania zmierzające
do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano prawidłowymi
wynikami badań. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale
przekroczeń żadnego z badanych parametrów.
PPIS w Gliwicach 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Knurów w 2015r.

Z uwagi na kilkakrotne pojawienie się ponadnormatywnej ilości parametrów
mikrobiologicznych konieczne było prowadzenie wzmożonego nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia.

Miasto Pyskowice
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Miasta Pyskowice odpowiedzialne jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach. Woda dostarczana
mieszkańcom (ok. 17316 osób) pochodzi wyłącznie z zakupu od Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (produkcja wynosi 2001 m3/d) . Część
dzielnic otrzymuje wodę pobieraną z ujęcia głębinowego Zawada, a część - dotyczy to
południowych obszarów miasta, ze studni należącej do GPW S.A., znajdującej się przy
ul. Piaskowej.
W 2015r. z 5 wytypowanych punktów monitoringowych w ramach monitoringu
kontrolnego i przeglądowego upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pobrali 19 próbek do badań fizykochemicznych
oraz 16 do badań mikrobiologicznych. Wszystkie pobrane próby spełniały wymagania
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
Ponadto Przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej prowadziło
stały nadzór nad jakością wody z częstotliwością ustaloną w harmonogramie pobierania
próbek uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach.
Wszystkie pobrane próbki wody spełniały wymagania ww. rozporządzenia.

19

PPIS w Gliwicach 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Pyskowice w 2015r.

Miasto i gmina Sośnicowice
•

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7282

•

Zaopatrzenie w wodę - ilość rozprowadzanej wody – 1067,4 m3/d

•

Za

dystrybucję

wody

odpowiada

Zakład

Budżetowy

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 6 w Sośnicowicach
Mieszkańcy miasta i gminy Sośnicowice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia
przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców 6
w Sośnicowicach. Woda dostarczana mieszkańcom pochodzi z 4 ujęć głębinowych tj. Stacja
Uzdatniania Wody w Sierakowicach, Sośnicowicach, Smolnicy, gdzie poddawana jest
procesowi odmanganiania i odżelaziania oraz w Rachowicach, gdzie zachodzi tylko proces
odżelaziania. Wyjątek stanowi rejon Kozłowa, który zaopatrywany jest w wodę przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47.
W 2015 r. przeprowadzono 4 kontrole sanitarne ujęć na terenie miasta i gminy
Sośnicowice,

podczas

których

dokonano

oceny

stanu

urządzeń

wodociągowych

uzdatniających wodę. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień sanitarnoporządkowych ani sanitarno-technicznych.

Tabela 6. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice.
Liczba
Liczba punktów
Produkcja
ludności
Zaopatrywane
Lp. Ujęcie wody monitoringowych
wody [m3/d] zaopatrywanej
miejscowości
na sieci
w wodę
Sośnicowice,
SUW
Łany Wielkie,
3
614
3967
1
Sośnicowice
Trachy,
Bargłówka,
SUW
Sierakowice,
2
191,5
1408
2
Sierakowice
Tworóg Mały
SUW
1
64,4
704
Rachowice
3
Rachowice
SUW
1
197,5
1203
Smolnica
4
Smolnica
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PWiK
Sp. z o.o.
w Gliwicach
SUW

5

1

100

2222

Kozłów, część
Smolnicy

W ramach kontroli urzędowej w 2015 r. prowadzono stały nadzór nad jakością wody
dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Sośnicowice. Upoważnieni przedstawiciele
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu
kontrolnego, przeglądowego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrali z ww. ujęć
oraz 7 stałych punktów monitoringowych 27 próbek wody do badań mikrobiologicznych
oraz 43 próbki do badań fizykochemicznych. Ponadto Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej prowadził monitoring jakości wody w ramach kontroli
wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem, pobierając 21 próbek wody do badań
mikrobiologicznych oraz 31 do badań fizykochemicznych.
Przekroczenia parametrów:
•

fizykochemicznych stwierdzono w 27 próbkach:

15 próbek – kontrola urzędowa,
12 próbek – kontrola wewnętrzna
przekroczone zostały dopuszczalne wartości żelaza, manganu, mętności, azotynów.
•

bakteriologicznych stwierdzono w 1 próbce:

1 próbka – kontrola urzędowa
Parametr mikrobiologiczny tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h
został przekroczony w 1 próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie
monitoringowym w Sklepie Ogrodniczym – Wiśta Wio w Smolnicy. Ogólna liczba
mikroorganizmów należy do wskaźników mikrobiologicznych nie mających bezpośredniego
odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, może natomiast świadczyć o dużej
zasobności wody w organiczną substancję pokarmową, nieprawidłowym procesie uzdatniania
(awarii) lub złym stanie instalacji. Pozostałe parametry mikrobiologiczne spełniały
wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W próbkach wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Smolnicy oraz z punktów
monitoringowych przez nią zaopatrywanych stwierdzono utrzymujące się przekroczenie
dopuszczalnych wartości żelaza, manganu oraz mętności. Zawartość manganu w wodzie
przeznaczonej do spożycia wahała się w granicach od 144 µg/l do 168 µg/l,
przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l, żelaza w granicach 232 µg/l do 506 µg/l,
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przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l, mętności do 1,4 NTU, przy dopuszczalnej wartości
1 NTU.

W związku z powyższym wydano decyzję nr NS/HK-4561-17/D-93/15 z dnia

08.09.2015r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia do dnia
31.12.2015r. Powyższa decyzja ustala maksymalną wartość dla manganu na 170 µg/l, żelaza
na 350 µg/l, mętności na 2,5 NTU. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sośnicowicach, przy ul. Powstańców 6 w

dniu 30.12.2015 r. zwrócił się z prośbą

o przesunięcie terminu wykonania decyzji do dnia 31.01.2016r. W celu poprawy jakości
wody podawanej do sieci przez Stację Uzdatniania Wody w Smolnicy ZGKiM
w Sośnicowicach podjął następujące działania naprawcze: we wszystkich zbiornikach zostało
wymienione złoże żwirowo-piaskowe z dodatkowym uzupełnieniem warstwy katalitycznej;
wymieniono stalowe rury łączące zbiorniki wraz z zasuwami na elementy z PE wraz
z kompletem zasuw, co umożliwia przepływ uzdatnionej wody na zasadzie szeregowej
i równoległej; zamontowano dwa nowe aeratory do dwóch zbiorników, co zwiększyło
skuteczność napowietrzania każdego zbiornika. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty
strony, w tym czas potrzebny na ustabilizowanie pracy Stacji Uzdatniania Wody Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach przychylił się do prośby strony i przedłużył
termin wykonania decyzji na dzień 31.01.2016 r.
Utrzymujące się ponadnormatywne stężenie manganu zaobserwowano również
w próbkach wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowicach oraz z punktu
monitoringowego przez nią zaopatrywanego. Zawartość manganu w wodzie przeznaczonej
do spożycia wahała się w granicach od 61 µg/l do 102 µg/l, przy dopuszczalnej wartości
50 µg/l. W związku z powyższym wydano decyzję nr NS/HK-4561-18/D-92/15 z dnia
08.09.2015 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia do dnia
31.12.2015r. Powyższa decyzja ustala maksymalną wartość dla manganu na 130 µg/l.
Na Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowicach został zamontowany dodatkowy zbiornik
do uzdatniania wody, który ma zapewnić większą skuteczność uzdatniania. Biorąc pod uwagę
czas potrzeby na ustabilizowanie pracy SUW,

PPIS w Gliwicach na prośbę ZGKiM

w Sośnicowicach, przedłużył termin wykonania decyzji do dnia 31.01.2016 r.
Ponadnormatywną zawartość parametrów fizykochemicznych tj. manganu, żelaza
oraz organoleptycznego tj. mętności stwierdzono w próbkach wody pobranych na Stacji
Uzdatniania Wody w Rachowicach oraz punktu monitoringowego usytuowanego na sieci.
Według oświadczenia strony przekroczenie ww. parametrów było najprawdopodobniej
spowodowane zbyt krótkim płukaniem złoża filtracyjnego. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa
podjęli działania naprawcze polegające na odpowiednim przepłukaniu złoża oraz wymianie
pompy głębinowej. Kolejne badania próbek wody nie wykazywały niezgodności badanych
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parametrów

z obowiązującymi

normami,

co

wskazuje

na

krótkotrwały

charakter

przekroczenia.
Na terenie gminy Sośnicowice występują wody charakteryzujące się podwyższoną
wartością mętności, żelaza i manganu. W związku z powyższym na stacjach uzdatniania
wody pracują urządzenia redukujące ww. parametry. Mętność wody jest wywoływana
obecnością drobnych cząsteczek stałych, które mogą znajdować się w wodzie na skutek
nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia elementów pochodzących z osadów
występujących w sieci wodociągowej, w tym związków manganu i żelaza. Obecność
powyższych substancji w wodzie, zwłaszcza w ilościach stwierdzonych w badanych próbkach
nie ma istotnego znaczenia pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, może natomiast
wpłynąć jej akceptację przez konsumenta, powodując zmianę zapachu i smaku wody oraz
brudzenie armatury i pranej bielizny. Obecność manganu oraz żelaza może powodować
powstawanie osadów w sieci dystrybucyjnej, które mogą odrywać się jako brudne zawiesiny.
Występowanie krótkotrwałych, lokalnych przekroczeń parametrów organoleptycznych wody
jest związane najczęściej ze stanem sieci wodociągowej oraz wielkością poboru wody przez
odbiorców.
Przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. azotynów stwierdzono w próbce wody pobranej w punkcie monitoringowym w Szkole Podstawowej
w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej. Kolejne badania próbek wody nie
wykazywały niezgodności badanego parametru z obowiązującymi normami, co wskazuje
na krótkotrwały charakter przekroczenia. Nieprawidłowość miała charakter krótkotrwały,
co nie miało wpływu na zdrowie konsumentów.
Obecność azotynów zaobserwowano również pod koniec 2015r. w próbce wody pobranej
na Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowicach. Przedstawiciel Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach zobowiązał się do podjęcia działań
naprawczych mających na celu doprowadzenie parametru do obowiązujących norm
oraz wykonania badań kontrolnych na początku 2016 r.

PPIS w Gliwicach w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydał ocenę o warunkowej przydatności
wody do spożycia pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowicach oraz Stacji
Uzdatniania Wody w Smolnicy.
Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2015r. z terenu
zaopatrywanego

ze

Stacji

Uzdatniania

Wody

w

Sośnicowicach

oraz

SUW

w Rachowicach oraz terenu zaopatrywanego z sieci PWIK w Gliwicach (Kozłów)
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stwierdza się przydatność wody do spożycia w badanym zakresie mikrobiologicznym
i fizykochemicznym.
Z uwagi na niestabilną jakości wód surowych zasilających ujęcia na terenie gminy
Sośnicowice oraz wysoką awaryjność pracy Stacji Uzdatniania Wody konieczne jest
stałe monitorowanie zanieczyszczeń fizykochemicznych w wodzie podawanej do sieci
oraz wzmożony nadzór nad jej jakością.

Miasto i gmina Toszek
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Toszek odpowiedzialne jest
w głównej mierze przedsiębiorstwo REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o. o. mieszczące się,
przy ul. Górnośląskiej 2 w Toszku.
Gmina i Miasto Toszek licząca ok. 9991 osób zaopatrywana jest w wodę pochodzącą
z 4 własnych ujęć głębinowych w Toszku o średniej dobowej produkcji 704 m3, Paczynie 300 m3/d, Kotulinie - 92 m3/d oraz w Płużniczce - 72 m3/d eksploatowanych przez
REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o. o oraz z zakupu od Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś

i Zakładu Budżetowego Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Ponadto SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku,
przy ul. Gliwickiej 5 posiada studnię głębinową produkującą wodę w ilości 61 m3/d, która
wykorzystywana jest na potrzeby szpitala oraz okolicznych domów (ok. 700 osób).
W 2015 r. przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych ujęć rozmieszczonych na terenie gminy
Toszek, podczas których dokonano oceny stanu urządzeń wodociągowych uzdatniających
wodę.

Przeprowadzone

kontrole

nie

wykazały

uchybień

sanitarno-higienicznych

i technicznych. System uzdatniania wody surowej polega na aeracji oraz filtracji na filtrach
żwirowo-piaskowych (odżelazianie i odmanganianie). Dezynfekcja odbywa się za pomocą
podchlorynu sodu.

Lp.

1
2
3
4
5

Tabela 7. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Toszek
Produkcja/
Liczba ludności
Liczba punktów
Zaopatrywane
Ujęcie wody
zakup wody
zaopatrywanej
monitoringowych
miejscowości
[m3/d]
w wodę
Toszek, Sarnów,
Pisarzowice,
SUW Toszek
3
704
4985
Ciochowice,
Boguszyce
SUW Paczyna
2
300
1837
Paczyna, Pniów,
Płużniczka,
SUW
2
72
611
Pawłowice, Ligota
Płużniczka
Toszecka
SUW Kotulin
2
92
1160
Kotulin
SUW Szpital
2
61
700
Toszek (na
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Psychiatryczny

potrzeby szpitala,
budynki
mieszkalne)

ZBGMiK
Proboszczowice,
w Rudzińcu
2
33
219
Paczynka, osiedle
(SUW
Mikoszowina
Rudziniec)
ZBGMiK
Kotliszowice,
w Wielowsi
2
68
479
(SUW
Wilkowiczki
Wiśnicze)
W ramach kontroli urzędowej w 2015 r. prowadzono stały nadzór nad jakością wody

6

7

dostarczanej mieszkańcom Miasta i Gminy Toszek. Upoważnieni przedstawiciele
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu
kontrolnego, przeglądowego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrali z 11 stałych
punktów monitoringowych 47 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 32 próbek
do badań fizykochemicznych. Ponadto REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o. o. prowadziło
monitoring

jakości

wody

w ramach

kontroli

wewnętrznej

zgodnie

z

ustalonym

harmonogramem, pobierając 20 prób do badań mikrobiologicznych oraz 18 do badań
fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego oraz innego
bieżącego nadzoru sanitarnego.
Ponadto w ramach kontroli urzędowej (monitoring kontrolny, przeglądowy) pobrano
7 próbek wody w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, przy ul. Gliwickiej 5, który posiada
własne ujęcie wody oraz 3 próbki wody w ramach innego bieżącego nadzoru sanitarnego
w związku z przekroczeniem mikrobiologicznym. Szpital również prowadził monitoring
jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej gdzie pobrano 4 próby do badań
mikrobiologicznych oraz 3 próby do badań fizykochemicznych.
Przekroczenia parametrów:
•

fizykochemicznych stwierdzono w 7 próbkach:

3 próbki – kontrola urzędowa,
4 próbki – kontrola wewnętrzna,
przekroczona została dopuszczalna wartość manganu, żelaza oraz mętności
•

bakteriologicznych stwierdzono w 6 próbkach:

6 próbek – kontrola urzędowa,
przekroczenia dotyczyły bakterii grupy coli, enterokoków kałowych.
Poniżej opisano przyczyny wystąpienia powyższych przekroczeń i ich wpływ na jakość wody
wodociągowej.
Przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu
zaobserwowano w próbkach wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Toszku
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oraz na sieci wodociągowej w miesiącu maju. Kolejne przekroczenia parametrów
fizykochemicznych pojawiły się w listopadzie w próbkach pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej. Przekroczona została wówczas wartość manganu, żelaza oraz mętność.
Po otrzymaniu informacji o przekroczeniu przedstawiciele Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
niezwłocznie podjęli działania naprawcze polegające na płukaniu odcinka sieci. Kolejne
badania próbek wody nie wykazywały niezgodności badanego parametru z obowiązującymi
normami.
Obecność pojedynczych bakterii grupy coli zaobserwowano w próbkach pobranych
na sieci wodociągowej w dwóch punktach monitoringowych zaopatrywanych z ujęcia
w Toszku w ramach kontroli urzędowej. Kolejne badania próbek wody nie wykazały
niezgodności

badanych

parametrów

z

obowiązującymi

normami,

co

wskazuje

na krótkotrwały charakter przekroczenia. Liczba bakterii grupy coli to parametr należący
do wskaźników

mikrobiologicznych

nie

mających

bezpośredniego

odniesienia

do bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugerować może
na nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie

lub nadmierną zawartość

substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Nie stwierdzono występowania stałych,
utrzymujących się długotrwale przekroczeń w kolejnych badanych próbach.
Przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. enterokoków kałowych miało miejsce
w

grudniu

w

ramach

kontroli

urzędowej.

Ponadnormatywną

wartość

parametru

mikrobiologicznego zaobserwowano na sieci wodociągowej w punkcie monitoringowym
mieszczącym się w Urzędzie Miasta Toszek oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
wydał Komunikat nr 1/2015 informujący mieszkańców, iż woda na terenie miejscowości
Toszka, Ciochowic, Pisarzowic, Boguszyc oraz Sarnowa tymczasowo nie nadaje się
do spożycia przez ludzi nawet po przegotowaniu do czasu ustalenia źródła zanieczyszczenia
oraz jego zasięgu. Komunikat ten został umieszczony na stronach internetowych Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Urzędu Miasta i Gminy Toszek, Przedsiębiorstwa REMONDSI Aqua Toszek
Sp. z o.o. oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Toszek.
Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Gliwicach kilkakrotnie pobierali próbki wody
do badań laboratoryjnych, w celu ustalenia zasięgu skażenia. Po otrzymaniu wstępnych
wyników PPIS w Gliwicach wydał Komunikat nr 2/2015 informujący mieszańców iż, woda
warunkowo nadaje się do spożycia, tylko po przegotowaniu. Natomiast po otrzymaniu
całościowej analizy wszystkich pobranych próbek wody, która nie wykazała utrzymującego
się przekroczenia PPIS w Gliwicach wydał Komunikat nr 3/2015 informujący mieszkańców,
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iż woda na terenie Miasta i Gminy Toszek nadaje się do spożycia. Nieprawidłowość miała
charakter krótkotrwały, co nie miało wpływu na zdrowie konsumentów.
Po otrzymaniu informacji o przekroczeniu przedstawiciele Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
niezwłocznie podjęli działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci.
Ponadnormatywną zawartość parametrów fizykochemicznych tj. manganu, żelaza
oraz mętności stwierdzono w próbkach wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody
w Paczynie, co było spowodowane uszkodzeniem wirnika pompy pośredniej, która tłoczy
wodę surową na wieżę aeracji w procesie uzdatniania. Przedstawiciele przedsiębiorstwa
pobrali próbki do badań kontrolnych, które nie potwierdziły przekroczenia.
Pomimo, iż stężenie manganu poniżej 166 µg/litr i żelaza poniżej 401 µg/l są zazwyczaj
tolerowane przez konsumentów, to przekroczenie tych wartości może niekorzystnie wpływać
na armaturę, a także powodować powstawanie osadów w sieci dystrybucyjnej. Osady
te stanowią dobre środowisko dla rozwoju bakterii bytujących w wodzie. Nadmierny rozwój
mikroorganizmów może przyczynić się do podwyższenia mętności wody oraz powodować
pogorszenie jej smaku i zapachu.
Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterie
grupy coli zaobserwowano w maju na Stacji Uzdatniania Wody w Kotulinie. Kolejne
przekroczenie mikrobiologiczne ww. parametru wystąpiło na sieci wodociągowej w Szkole
Podstawowej w Kotulinie w miesiącu wrześniu, co mogło być spowodowane małym
rozbiorem wody po przerwie wakacyjnej. Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. każdorazowo
podejmował działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody poprzez wykonanie
płukania sieci wraz z włączonym systemem dezynfekcji podchlorynem sodu. Badania
kontrolne nie wykazały utrzymywania się zanieczyszczenia.

PPIS w Gliwicach 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2015r. za wyjątkiem
okresu obowiązywania wydanych ww. komunikatów.
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Gmina Gierałtowice
Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w Gminie Gierałtowice jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą, przy ul. K. Miarki 1 w Przyszowicach.
Woda przeznaczona do spożycia pochodzi z zakupu od Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie (Gierałtowice, Przyszowice), Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Przyszowice), Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach (Paniówki, Chudów), Zakładu Inżynierii
Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie (Paniówki) i Kopalni KWK Knurów-Szczygłowice
(Beksza). Zaopatrywanych jest ok. 11450 mieszkańców Gminy Gierałtowice.
W 2015 r. nadzór nad jakością wody prowadzony był w 5 wytypowanych stałych punktach
monitoringowych usytuowanych w Gierałtowicach (w tym w Kolonii Beksza), Chudowie,
Paniówkach oraz Przyszowicach.

Tabela 8. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gierałtowice w 2015r.
Liczba
zakup
Liczba punktów
ludności
Zaopatrywane
Lp.
Zakup
wody
monitoringowych
zaopatrywanej
miejscowości
[m3/d]
w wodę
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
Gierałtowice,
i Kanalizacji Sp.
1
707
5400
1
Przyszowice
z o. o.
w Knurowie
Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
1
205
1720
Przyszowice
2
i Kanalizacji Sp.
z o. o.
Zakład
Gospodarki
Chudów,
Komunalnej i
1
318
2450
3
Paniówki
Wodociągowej
w Ornontowicach
Zakład Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.
1
222
1800
Paniówki
4
o. w Mikołowie
KWK Knurów1
5
80
Kolonia Beksza
5
Szczygłowice
Upoważnieni przedstawiciele Państwowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
w ramach prowadzonego monitoringu sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi pobrali ze stałych punktów monitoringowych do badań:
- 31 próbek mikrobiologicznych,
28

- 36 próbek fizykochemicznych.
Ponadto w ramach bieżącego nadzoru pobrano 10 próbek do badań fizykochemicznych oraz 9
próbek do badań mikrobiologicznych z punktów zlokalizowanych na terenie Przyszowic oraz
Gierałtowic.
W związku z wniesionymi skargami na złą jakość wody na terenie Chudowa oraz Przyszowic
pobrano również po 5 próbek do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (w tym po 1
próbce ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego w Gierałtowicach).
W 2015 r. na terenie gminy Gierałtowice (w miejscowościach Chudów oraz
Przyszowice) zgłoszono 2 zażalenia na złą jakość wody. Każdorazowo po otrzymaniu
informacji upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach wraz z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych zarówno w lokalach
mieszkalnych osób skarżących się, jak i w najbliższych stałych punktach monitoringowych
celem wykluczenia złego stanu instalacji wewnętrznej budynku mieszkalnego. Analiza
laboratoryjna próbek wody pobranych w Chudowie oraz Przyszowicach wykazały,
iż wszystkie badane parametry spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989), w związku z czym skargi uznano za niezasadne.
W związku ze skargą na złą jakość wody w Przyszowicach pobrano próbki wody
w najbliższym stałym punkcie monitoringowym tj. w Przedszkolu w Gierałtowicach, które
wykazały ponadnormatywną wartość parametru fizykochemicznego - żelaza.
Mając na uwadze ww. przekroczenie oraz liczne doniesienia dotyczące pogorszenia jakości
wody w Gierałtowicach upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gliwicach ponownie pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody z punktów
zlokalizowanych w strefie zaopatrzenia.
Analiza laboratoryjna próbek wody pobranych dnia 27 lipca 2015 r. w Gierałtowicach
w Przedszkolu oraz z hydrantu zlokalizowanego, przy ul. Mickiewicza wykazała
ponadnormatywną wartość manganu, żelaza, mętności, nieakceptowalną barwę, jak również
wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości 6jtk/100ml. Obecność ww. parametru
mikrobiologicznego potwierdzona została także w próbkach wody pobranych dnia
29 lipca 2015 r. w trzech punktach poboru zlokalizowanych w miejscowości Gierałtowice.
Jedynie próbki wody pobrane do analizy laboratoryjnej z punktu poboru zlokalizowanego
na granicy miejscowości Gierałtowice i Przyszowice nie wykazały przekroczeń. W związku
z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wydał Komunikat
nr 1/2015 informujący mieszkańców, iż woda na terenie miejscowości Gierałtowice nadaje
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się do spożycia jedynie po przegotowaniu. Komunikat ten został umieszczony na stronach
internetowych Urzędu Gminy, PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz na tablicach
ogłoszeniowych

na

terenie

Sołectwa

Gierałtowice.

Po

otrzymaniu

informacji

o przekroczeniach fizykochemicznych i mikrobiologicznych na terenie miejscowości
Gierałtowice, PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach natychmiast wstrzymało zasilanie w wodę
Sołectwa Przyszowice od strony Sołectwa Gierałtowice (zasilanie przekierowano na wodę
z Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.). Przystąpiono
również do płukania sieci wodociągowej.
W dniu 31 lipca 2015 r. upoważniony przedstawiciel PPIS w Gliwicach ponownie pobrał
próbki wody do badań laboratoryjnych, których analiza nie wykazała przekroczeń.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wydał
Komunikat nr 2/2015 informujący mieszkańców, iż woda na terenie miejscowości
Gierałtowice nadaje się do spożycia.
W próbce wody pobranej dnia 3 sierpnia 2015 r. w Przedszkolu w Gierałtowicach ponownie
wykazano przekroczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne (ponadnormatywną wartość
manganu, żelaza, mętności, nieakceptowalną barwę, jak również obecność bakterii grupy coli
w ilości 1jtk/100ml). Spowodowane było to najprawdopodobniej przerwą wakacyjną,
w związku z którą woda w Przedszkolu nie była używana na bieżąco. PGK Sp. z o.o.
w Przyszowicach zleciło firmie specjalistycznej przeprowadzenie dezynfekcji (chlorowania)
sieci wodociągowej.

Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych potwierdziły

badania kontrolne przeprowadzone w dniu 5 sierpnia 2015 r. oraz analizy laboratoryjne
próbek wody pobranych w miesiącu sierpniu w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli
wewnętrznej.
Potencjalną przyczyną wystąpienia przekroczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych
na terenie Sołectwa Gierałtowice była prawdopodobnie awaria sieci wodociągowej
przy ul. Sienkiewicza. Bakterie grupy coli należą do wskaźników mikrobiologicznych
nie mających bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Zarówno
ich obecność, jak również ponadnormatywna wartość parametrów fizykochemicznych tj. żelaza,
manganu, mętności oraz nieakceptowalna barwa może świadczyć o złym stanie sieci
wodociągowej.

Mając na uwadze

doniesienia dotyczące pogorszenia jakości wody na granicy

Sołectwa Przyszowice i Gierałtowice w miesiącu wrześniu 2015 r. upoważniony
przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach
bieżącego nadzoru pobrał trzykrotnie do badań laboratoryjnych próbki wody z hydrantu,
przy ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach. Analiza laboratoryjna ww. próbek wody wykazała
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ponadnormatywną wartość parametrów fizykochemicznych tj. żelaza, manganu, mętności
oraz nieakceptowalną barwę. Powyższe przekroczenia spowodowane były zarówno przebudową
drogi w Gierałtowicach, jak i przerwą w dostawie wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie. W celu doprowadzenia jakości wody do wymagań
określonych w przepisach prawa PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach podjęło intensywne
płukanie sieci wodociągowej w sołectwie Gierałtowice i Przyszowice. Skuteczność
przeprowadzonych działań naprawczych potwierdziły wyniki badań próbek wody pobranych
przez upoważnionego przedstawiciela PPIS w Gliwicach w dniu 12 października 2015 r.
Analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej
w miesiącu wrześniu z punktu monitoringowego zlokalizowanego w Przyszowicach wykazała
utrzymującą

się

w

2

kolejnych

próbkach

ponadnormatywną

wartość

parametru

fizykochemicznego tj. manganu. Badania kontrolne wykonane w dniu 12 października
nie wykazały

przekroczeń

fizykochemicznych,

tym

samym

potwierdzając

skuteczność przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach działań naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej.
W punkcie monitoringowym na terenie Gierałtowic w miesiącu wrześniu
zaobserwowano obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100ml.
Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu ww. nieprawidłowości Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach niezwłocznie przeprowadziło działania naprawcze
polegające na płukaniu sieci, natomiast PWiK Sp. z o.o. w Knurowie, która jest dostawcą
wody na terenie Gierałtowic przeprowadziło dezynfekcją chemiczną- chlorowanie sieci.
Badania kontrolne wody nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych, tym samym
potwierdzając skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

PPIS w Gliwicach 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia z terenu gminy Gierałtowice w 2015 r. za wyjątkiem okresu
obowiązywania wydanych ww. komunikatów.
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Gmina Pilchowice
Gmina Pilchowice licząca ok. 11100 osób zaopatrywana jest w wodę pochodzącą
z ujęcia głębinowego Nieborowicach przy ul. Spacerowej o średniej dobowej produkcji 808,2
m3, eksploatowanego przez Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,
ul. Gliwicka 3. Woda surowa poddawana jest trójstopniowej filtracji ciśnieniowej na filtrach
ciśnieniowych, gdzie dochodzi do usuwania jonu amonowego, manganu i żelaza. Ponadto
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach posiada studnię głębinową produkującą
wodę w ilości 50,5 m3/d, która uzdatniana jest na filtrach katalitycznych, gdzie dochodzi
do usuwania żelaza i manganu i wykorzystywana jest na potrzeby szpitala (ok. 140 osób).
Przeprowadzone w 2015r. kontrole sanitarne ujęć na terenie gminy Pilchowice nie wykazały
uchybień

sanitarno-porządkowych

ani
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sanitarno-technicznych.

Tabela 9. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilchowice
Lp.

Ujęcie wody

Liczba ludności
Liczba punktów Produkcja
zaopatrywanej
monitoringowych wody [m3/d]
w wodę

1

SUW
Nieborowice

4

808,2

11100

2

Szpital
Pilchowice

1

50,5

140

Zaopatrywane
miejscowości
Nieborowice,
Pilchowice,
Stanica,
Leboszowice,
Żernica, Wilcza
potrzeby własne
szpitala

W ramach kontroli urzędowej w 2015 r. prowadzono stały nadzór nad jakością wody
dostarczanej mieszkańcom Gminy. Upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego
oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrali z 5 stałych punktów monitoringowych 12 próbek
wody do badań mikrobiologicznych oraz 19 próbek do badań fizykochemicznych. Ponadto
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa
prowadziło monitoring jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem, pobierając 5 prób wody do badań mikrobiologicznych oraz 19 do badań
fizykochemicznych.
Analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej
oraz wewnętrznej wykazała, iż wszystkie badane parametry mikrobiologiczne spełniają
wymogi zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 14 próbkach:
3 próbki – kontrola urzędowa,
11 próbek – kontrola wewnętrzna
przekroczona została dopuszczalna wartość manganu, żelaza oraz mętności.
Gmina Pilchowice zmaga się z naturalnie występującym jonem amonowym w wodach
surowych zasilających ujęcie głębinowe w Nieborowicach. Od grudnia 2007r. woda
przeznaczona do spożycia pochodząca z ujęcia w Nieborowicach posiadała warunkową
przydatność do spożycia przez ludzi ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu
amonowego do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z obowiązującymi normami
higieniczno-sanitarnymi (decyzja przedłużona do dnia 30.06.2015r.).W I półroczu 2015 r.
wartość parametru w badanych próbach wahała się w granicach
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<0,1 - 0,53 µg/l

przy dopuszczalnej normie 0,5 mg/l i mieściła się w granicach przyznanej warunkowo
wartości do 1 mg/l. Obecność jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez
ludzi nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia, może jednak przyczynić się
do zmniejszenia

skuteczności

dezynfekcji

wody,

powstawania

azotynów

w

sieci

wodociągowej, powodować nieskuteczne usuwanie manganu, a także wywoływać zmiany
smaku i zapachu wody. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca, podczas której dokonano
oceny

wyników

badania

próbki

wody

pobranej

ze

Stacji

Uzdatniania

Wody

w Nieborowicach, wykazała, iż parametr fizykochemiczny wody tj. jon amonowy, został
doprowadzony do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.
W próbkach wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach
stwierdzono powtarzające się przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu, żelaza
i mętności.

Prawdopodobną przyczyną powyższych nieprawidłowości była zmiana

warunków eksploatacji stacji z okresu wysokiej produkcji do średniej. W ramach działań
naprawczych Przedsiębiorstwo zwiększyło wymianę wody w zbiornikach wody uzdatnionej
poprzez zmniejszenie wydajności produkcji stacji, zmniejszono pobór wód surowych
ze studni o nieco gorszych parametrach, wydłużono czas filtracji oraz przystąpiono do mycia
i płukania zbiorników wody uzdatnionej. Zwiększone stężenie żelaza i manganu w wodzie
może niekorzystnie wpływać na armaturę, a także powodować powstawanie osadów w sieci
dystrybucyjnej. Osady te stanowią dobre środowisko dla rozwoju bakterii bytujących
w wodzie. Nadmierny rozwój mikroorganizmów może przyczynić się do podwyższenia
mętności wody oraz powodować pogorszenie jej smaku i zapachu.
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach posiada studnię głębinową, która
wykorzystywana jest na potrzeby szpitala. Analiza laboratoryjna pobranych próbek wody
wykazała,

iż

badane

parametry

mikrobiologiczne

spełniają

wymogi

zawarte

w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. W 1 próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej
stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. mętności. Mętność wody jest
wywoływana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek
nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów
w

sieci

wodociągowej.

Mętność

może

również

być

spowodowana

obecnością

nieorganicznych substancji stałych w niektórych wodach podziemnych.
PPIS w Gliwicach po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych
w 2015r. na terenu gminy Pilchowice stwierdza

przydatność wody do spożycia

w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Z uwagi na niestabilną
jakości wód surowych zasilających ujęcia na terenie ww. gminy konieczne jest stałe
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monitorowanie zanieczyszczeń fizykochemicznych w wodzie podawanej do sieci
oraz wzmożony nadzór nad jej jakością.

Gmina Wielowieś
Za dystrybucję wody na terenie Gminy Wielowieś odpowiedzialny jest Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Sierotach. Zaopatruje on
ok. 6133 osób w wodę pochodzącą z 4 ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy
o średniej dobowej produkcji 222m3. Ponadto Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI
w Dąbrówce Szpitala Psychiatrycznego w Toszku posiada własne ujęcie wód podziemnych.
Przeprowadzone kontrole sanitarne stacji uzdatniania wody, w trakcie której dokonano oceny
stanu urządzeń wodociągowych produkujących wodę nie wykazały uchybień.
System uzdatniania wody surowej polega na aeracji oraz filtracji na filtrach żwirowopiaskowych (odżelazianie i odmanganianie). Dezynfekcja odbywa się za pomocą podchlorynu
sodu.

Lp.

1

2
3
4
5

Tabela 10. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wielowieś
Liczba ludności
Liczba punktów Produkcja
Zaopatrywane
Ujęcie wody
zaopatrywanej
monitoringowych wody [m3/d]
miejscowości
w wodę
Wielowieś,
Czarków, Sieroty,
Zacharzowice,
UJ Wielowieś
2
479,5
3444
Radoń,
Borowiany,
Radonia,
Kieleczka
UJ Dąbrówka
2
74
502
Dąbrówka
Wiśnicze,
Gajowice,
SUW Wiśnicze
2
172,6
989
Błażejowice,
Świbie
SUW Świbie
2
161,6
1198
Świbie
Oddział
Rehabilitacji
1
5,8
50
Własne potrzeby
Psychiatrycznej
XVI

W ramach monitoringu kontrolnego, przeglądowego oraz innego bieżącego nadzoru
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

upoważnieni przedstawiciele

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pobrali z ujęć wody
oraz stałych punktów monitoringowych usytuowanych na sieci wodociągowej:
21 próbek do badań mikrobiologicznych,
26 próbek do badań fizykochemicznych.
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W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ZBGKiM z/s w Sierotach pobrano:
20 próbek do badań mikrobiologicznych,
20 próbek do badań fizykochemicznych.
Ponadto w ramach innego bieżącego nadzoru w związku z ponownym uruchomieniem Ujęcia
Wody w Dąbrówce pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody surowej pochodzącej
ze studni S-3 w Dąbrówce:
2 próbki do badań mikrobiologicznych (kontrola urzędowa i wewnętrzna),
1 próbkę do badań fizykochemicznych (kontrola wewnętrzna).
Przekroczenie parametrów fizykochemicznych (azotany, mętność, żelazo, mangan)
stwierdzono w 7 próbkach wody pobranych na terenie Gminy Wielowieś.
Analiza laboratoryjna próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu
monitoringowego

zlokalizowanego

w

siedzibie

Zakładu

Budżetowego

Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach w miesiącu marcu 2015r.
wykazała przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego- mętności.
Podwyższona mętność w wodzie nie ma istotnego znaczenia pod względem bezpieczeństwa
zdrowotnego, może natomiast wpłynąć na pogorszenie walorów konsumenckich powodując
zmianę barwy, zapachu i smaku wody oraz brudzenie armatury. Występowanie
krótkotrwałych, lokalnych przekroczeń parametrów organoleptycznych wody jest związane
najczęściej ze stanem sieci wodociągowej oraz wielkością poborów wody przez odbiorców.
Kolejne analizy laboratoryjne próbek wody pochodzącej z Ujęcia Wody w Wielowsi
nie potwierdziły utrzymywania się ww. przekroczenia.
Mieszkańcy Dąbrówki od października 2014r. do marca 2015r. zaopatrywani byli w wodę
pochodzącą z ujęcia w Świbiu. Studnia S-3 w Dąbrówce została wyłączona z eksploatacji
w związku z obecnością w wodzie surowej nadmiernej ilości azotanów oraz pojawienia się
bakterii grupy coli. Zaistniała obawa, iż standardowe chlorowanie ujęcia może nie wystarczyć
dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody.
Podwyższona zawartość azotanów jest charakterystyczna dla wód głębinowych gminy
Wielowieś. Gmina ta boryka się z problemem przenikania zanieczyszczeń z powierzchni
terenu i pól, których źródłem są obszary intensywnego stosowania nawozów mineralnych
i środków ochrony roślin, nie skanalizowane obszary zabudowane i wiążące się z tym
odprowadzenie ścieków do wód i gleby oraz tzw. rolnicze wykorzystanie ścieków.
Dlatego ważne jest, aby na bieżąco monitorować jakość wód surowych w celu odpowiedniego
dostosowania parametrów urządzeń uzdatniających, tak aby w wodzie podawanej do sieci
zawartość azotanów nie przekraczała obowiązujących norm. Zalecane dopuszczalne wartości
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w odniesieniu do azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia zostały ustalone w celu
zapobiegania methemoglobinemii, na którą narażone są głównie niemowlęta i małe dzieci.
Methemoglobinemia to schorzenie objawiające się utratą zdolności do przyłączania
i przenoszenia tlenu przez hemoglobinę.
W próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w kwietniu 2015 r. ze Stacji
Uzdatniania Wody w Świbiu oraz z Ujęcia Wody w Dąbrówce stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego - azotanów. Podwyższoną zawartość
ww. parametru stwierdzono również w próbce wody pobranej pod koniec marca 2015r.
w ramach kontroli wewnętrznej z punktu monitoringowego w Dąbrówce.
W

związku

z nieprawidłowościami

Zakład

Budżetowy

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach z dniem 23 kwietnia 2015r. ponownie
wyłączył z eksploatacji studnię S-3 w Dąbrówce, unieruchamiając Ujęcie Wody do czasu
uzyskania poprawnych wyników badań wody surowej.
W celu redukcji ilości azotanów w wodzie pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Świbiu
przeprowadzono działania naprawcze polegające na ustawieniu przepływów przez system
uzdatniania na maksymalne wydajności, jednakże instalacja SUW wykazywała znaczne
zużycie membran osmotycznych. W związku z powyższym dokonano wymiany
ww. membran, co zdecydowanie zwiększyło efektywność uzdatniania wody. Skuteczność
przeprowadzonych działań naprawczych potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.
W sierpniu 2015 r. poziom azotanów w wodzie surowej, który był głównym powodem
wstrzymania eksploatacji Ujęcia Wody w Dąbrówce spadł do poziomu 12 mg/l
(przy dopuszczalnej wartości 50 mg/l). W związku z powyższym z dniem 14 sierpnia 2015 r.
ujęcie zostało przywrócone do eksploatacji. Studnia S-3 w Dąbrówce w czasie postoju była
poddawana okresowym pompowaniom i dezynfekcji wody oraz wykonywano kontrolne
badania wody. Dalszy monitoring kontrolny prowadzony w ramach kontroli urzędowej
i kontroli wewnętrznej nie wykazał żadnych uchybień.

W ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach pobrali ze Stacji Uzdatniania Wody Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej
w Dąbrówce:
3 próbki do badań mikrobiologicznych,
5 próbek do badań fizykochemicznych.
W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szpital Psychiatryczny w Toszku
pobrano również po 1 próbce do badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.
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Analiza

laboratoryjna

próbek

wody

pobranych

w

Oddziale

Rehabilitacji

Psychiatrycznej w Dąbrówce wykazała, iż badane parametry fizykochemiczne – mętność,
żelazo, mangan nie spełniają wymogów obowiązujących normatywów prawnych.
Ponadnormatywną wartość mętności stwierdzono w 2 próbkach wody pobranych w ramach
kontroli urzędowej w miesiącach kwietniu oraz wrześniu, natomiast żelaza i manganu
w próbce wody pobranej we wrześniu 2015r. Powyższe przekroczenia miały charakter
incydentalny, a kolejne próbki nie wykazały przekroczeń.
Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2015r. stwierdza
się przydatność wody

do

spożycia

w

badanym zakresie

mikrobiologicznym

i fizykochemicznym. Z uwagi na niestabilną jakości wód surowych zasilających ujęcia
gminy Wielowieś konieczne jest stałe monitorowanie parametrów w wodzie podawanej
do sieci.

Gmina Rudziniec
Mieszkańcy gminy Rudziniec zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu,

przy

ul. Gliwickiej 32. Woda pochodzi z 4 własnych ujęć głębinowych usytuowanych w: Rudzińcu
(zaopatrzenie 3978 mieszkańców Rudzińca, Rudna, Bojszowa, Łączy), Chechle (zaopatrzenie
956 mieszkańców Chechła, Widowa), Pławniowicach

(zaopatrzenie 502 mieszkańców

Pławniowic), Niewieszy (1672 mieszkańców Niewieszy, Poniszowic, Niekarmi, Słupska,
Łan) oraz z zakupu od Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., przy ul. Górnośląskiej 2
(zaopatrzenie 886 mieszkańców Byciny). Wyjątek stanowi rejon Kleszczowa, Ligoty
Łabędzkiej, Rzeczyc i Taciszowa (ok 2265 mieszkańców), gdzie woda dostarczana jest z 2
studni należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47.
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Lp.

1
2
3
4

5
6
7

Tabela 11. Charakterystyka zaparzenia w wodę gminy Rudziniec
Liczba ludności
Liczba punktów Produkcja
Zaopatrywane
Ujęcie wody
zaopatrywanej
3
monitoringowych wody [m /d]
miejscowości
w wodę
Rudziniec,
SUW Rudziniec
2
416
3978
Rudno, Bojszów
Łącza
SUW Chechło
2
121
956
Chechło, Widów
SUW Pławniowice
2
99
502
Pławniowice
Niewiesze,
Poniszowice,
SUW Niewiesze
3
249
1672
Słupsko,
Niekarmia, Łany
RemondisAqua
Toszek
2
82
886
Bycina
(SUW Paczyna)
PWiK Gliwice
2
Rzeczyce
Studnia 6, Rzeczyce
Ligota Łabędzka
1080
2265
PWiK Gliwice
Taciszów,
Studnia 7,
3
Kleszczów
Taciszów/Kleszczów
Prowadzony jest stały nadzór sanitarny nad 4 ujęciami wód głębinowych

zarządzanymi przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu, 2 studniami głębinowymi, które należą do Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Stacją Uzdatniania Wody w Paczynie, która
zarządzana jest przez przedsiębiorstwo Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień, a stan sanitarny urządzeń
wodociągowych oceniono jako dobry. System uzdatniania wody surowej polega na aeracji
oraz filtracji na filtrach żwirowo-piaskowych (odżelazianie i odmanganianie). Dezynfekcja
odbywa się za pomocą podchlorynu sodu.
W ramach kontroli urzędowej w 2015 r. prowadzono stały nadzór nad jakością wody
dostarczanej mieszkańcom gminy Rudziniec. Upoważnieni przedstawiciele Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu kontrolnego,
przeglądowego oraz innego bieżącego nadzoru sanitarnego pobrali ogółem 36 próbek wody
do badań mikrobiologicznych oraz 42 próbki do badań fizykochemicznych.
Analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej
wykazała, iż wszystkie badane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne spełniają
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
Ponadto Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, prowadzili
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harmonogramem, pobierając 88 prób wody do badań mikrobiologicznych oraz 87 do badań
fizykochemicznych.
Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterie
grupy coli w ramach kontroli wewnętrznej zaobserwowano w kwietniu na Stacji Uzdatniania
Wody w Niewieszy oraz w czerwcu w rejonie jej zaopatrzenia. Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w obu przypadkach natychmiast podjął
działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody poprzez wykonanie dodatkowego
chlorowania. Badania kontrolne nie wykazały żadnych uchybień. Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) dopuszczało pojedyncze bakterie wykrywane
sporadycznie, nie w kolejnych próbach.
W próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Rudzińcu stwierdzono
ponadnormatywną zawartość parametru fizykochemicznego tj. manganu. Przedstawiciele
Zakładu podjęli szereg działań zmierzających do redukcji powyższego przekroczenia –
wykonano dodatkowe płukanie filtrów oraz pobrano próbki do badań kontrolnych, które nie
potwierdziły utrzymywania się powyższego przekroczenia.

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2015r. z terenu
gminy Rudziniec stwierdza się przydatność wody do spożycia w badanym zakresie
mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Opisane powyżej nieprawidłowości miały
charakter krótkotrwały i były natychmiast usuwane przez Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
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