Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

POWIAT RACIBORSKI
•

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 106256

•

Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok.
13381.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w powiecie raciborskim
pozyskiwana jest z ujęć wody podziemnej. Jedynie niewielki procent pochodzi z ujęć
powierzchniowych, których źródła zlokalizowane są poza powiatem i dotyczy to
miejscowości Rzuchów oraz części Kornowaca.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu sprawuje nadzór nad jakością wody
w 11 wodociągach, służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 7 wodociągach
zakładowych (ZPM „Maxpol”; Raciborska Spółdzielnia Mleczarska; ZPC „Mieszko”,
ul. Opawska; ZPC „Mieszko”, ul. Starowiejska; FO „Rafamet”; PKP, ul. Łąkowa; Zakład

Karny w Raciborzu). W 2011r. przeprowadzono 11 kontroli, mających na celu ocenę stanu
sanitarno-technicznego ujęć i urządzeń wodociągowych oraz 97 kontroli jakości wody do
spożycia.
Poza wodociągami nieznaczny udział w zaopatrzeniu mieszkańców powiatu w wodę mają
studnie publiczne. PPIS w Raciborzu w 2011r. skontrolował jakość wody w dwóch studniach
publicznych, występujących w powiecie raciborskim (studnia przy kościółku pątniczym
w Gródczankach oraz źródełko w parku w Tworkowie). W obu przypadkach jakość wody
oceniono pozytywnie.
Jednocześnie pobrano do analiz 140 próbek wody w ramach różnych kategorii
podejmowanych działań inspekcyjnych. Badania monitoringowe na terenie powiatu
raciborskiego prowadzone były w 55 punktach kontrolnych.

MIASTO RACIBÓRZ
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 54155
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Racibórz – ok. 8064.

Mieszkańców miasta zaopatruje w wodę wodociąg Racibórz, z ujęciami: Strzybnik, które
zostało oddane do eksploatacji w 2009r., ujęciem przy ul. Gamowskiej i ujęciem przy
ul. Bogumińskiej. W ramach nadzoru przebadano 35 próbek wody w 11 punktach,
zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Wyniki badań były prawidłowe i wodę
oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi. Stwierdzono przypadki obecności bakterii
grupy coli w wodzie, których nie wykryto w ponownie przeprowadzanych badaniach. Woda
w Raciborzu cechuje się naturalnie występującą, obniżoną w stosunku do zalecanej,
zawartością magnezu. Fakt ten nie pociąga za sobą konieczności uzupełniania tego
pierwiastka w procesach technologicznych.

PPIS w Raciborzu w oparciu o z 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
Racibórz w 2011r.
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GMINA KRZANOWICE
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 5500
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej Krzanowice –
ok. 670.

Gmina zaopatrywana jest przez wodociąg Borucin, drugi co do wielkości produkcji
w powiecie, z którego korzystają mieszkańcy miejscowości: Krzanowice, Borucin, Bojanów,
Wojnowice i Pietraszyn. W 2011r. pobrano 6 próbek wody i nie stwierdzono żadnych
przekroczeń parametrów. Zarządca zgłosił 1 awarię wodociągu, która niezwłocznie została
usunięta. Wszystkie skontrolowane próbki spełniały wymagania rozporządzenia.
PPIS w Raciborzu w oparciu o z 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
Krzanowice w 2011r.

GMINA KRZYŻANOWICE
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11500
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Górna Odra” Sp. z o.o. Krzyżanowice z siedzibą w Roszkowie – ok. 930.

Gmina zaopatrywana jest przez wodociąg Borucie, który dostarcza wodę do
miejscowości: Krzyżanowice, Tworków, Owsiszcze, Rudyszwałd, Nowa Wioska, Roszków,
Chałupki, Bolesław, Bieńkowice. W 2011r. pobrano 6 próbek wody, nie wykazujących
przekroczeń parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych. Wszystkie skontrolowane
próbki wody spełniały wymagania rozporządzenia.
PPIS w Raciborzu w oparciu o z 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
Krzyżanowice w 2011r.
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GMINA NĘDZA
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7120
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z
o.o. – ok. 730.

Mieszkańców gminy zaopatruje w wodę wodociąg Nędza, który dostarcza wodę do
miejscowości: Nędza, Babice, Górki Śląskie, Szymocice, Zawada Książęca, Łęg
i Ciechowice. Wyniki badań 6 pobranych próbek wody były pozytywne. W pojedynczej
próbce stwierdzono nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności. Woda
o takiej mętności jest zazwyczaj akceptowana przez konsumentów.
PPIS w Raciborzu 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 Nędza
w 2011r.

GMINA RUDNIK
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 5190
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
Rudnik – ok. 600.

Gmina zaopatrywana jest przez wodociąg Rudnik, który dostarcza wodę do
miejscowości: Rudnik, Strzybnik, Ponięcice, Czerwięcice, Szonowice, Jastrzębie, Łubowice,
Grzegorzowice, Sławików, Lasaki, Gamów, Sławienko, Modzurów. Podczas 4 kontroli
pobrano 6 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i 2 w ramach monitoringu
przeglądowego. Wszystkie zbadane próbki w 2011r. spełniały wymagania rozporządzenia.
PPIS w Raciborzu w oparciu o z 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 Rudnik
w 2011r.

GMINA KUŹNIA RACIBORSKA
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 10920
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. (wodociągi: Kuźnia Raciborska – ok. 776, Ruda Kozielska – ok.
336) – ok. 1112.

Gmina posiada na swoim terenie dwa wodociągi. Wodociąg z ujęciami w Kuźni
zaopatruje miejscowości: Kuźnia Raciborska, Siedliska, Turze, Budziska i Rudę, natomiast
wodociąg z ujęciami w Rudzie Kozielskiej zaopatruje: Rudy, Rudę Kozielską i Jankowice.
W sumie pobrano 10 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, które
nie wykazały przekroczeń parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych.
Pomimo, iż woda z wodociągu w Kuźni Raciborskiej nie wykazała przekroczeń, woda ta
okresowo może zawierać ponadnormatywne stężenie niklu, z uwagi na naturalnie
występujące przekroczenie zawartości tego pierwiastka w jednym z ujęć wodociągowych.
Zgodnie z opinią Państwowego Zakładu Higieny przekroczenie to nie powinno powodować
negatywnych skutków zdrowotnych, a Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Kuźni Raciborskiej posiada decyzję na drugie odstępstwo od wymagań, dotyczących
zawartości niklu (termin zakończenia działań naprawczych - 15.06.2014r.).
PPIS w Raciborzu 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 Kuźnia
Raciborska w 2011r., za wyjątkiem wody w wodociągu w Kuźni Raciborskiej, której
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zgodę na drugie odstępstwo.
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GMINA PIETROWICE WIELKIE
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7000
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d: woda dystrybuowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej Pietrowice
Wielkie (wodociągi: Maków – ok. 728, Amandów – ok. 102, Samborowice – ok. 60) –
ok. 890.

Gmina posiada trzy wodociągi. Wodociąg Maków, zaopatrujący miejscowości:
Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Lekartów, Kornice, Żerdziny, Pawłów i Gródczanki,
wodociąg Amandów, zaopatrujący w wodę miejscowości: Amandów, Krowiarki i Maków
oraz wodociąg Samborowice, zaopatrujący miejscowość Samborowice. W sumie w 2011r.
pobrano 16 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Wszystkie
zbadane próbki spełniały wymagania rozporządzenia.
PPIS w Raciborzu w oparciu o z 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
Pietrowice Wielkie w 2011r.

GMINA KORNOWAC
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4869
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d:
- woda dystrybuowana przez Spółkę Wodociągową Kobyla Łańce – ok. 96,
- dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra”
Sp. z o.o. Krzyżanowice z siedzibą w Roszkowie – ok. 200,
- dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Wodzisław Śląski
– ok. 89.

Gmina nie posiada własnych ujęć wodociągowych. Woda do spożycia w całości pochodzi
z zakupu. Zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia na terenie gminy zajmują się trzy
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przedsiębiorstwa wodociągowe, w związku z czym mieszkańcy zaopatrywani są przez trzy
wodociągi. Wodociąg Rzuchów, zaopatrujący miejscowość Rzuchów (woda z ujęć
powierzchniowych, dostarczana przez PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu), wodociąg
Pogrzebień-Kornowac, zaopatrujący miejscowości: Pogrzebień i Kornowac (woda z ujęć
powierzchniowych - PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu oraz z ujęć podziemnych - ZWiK
Sp. z o.o. w Raciborzu), wodociąg Kobyla-Łańce, zaopatrujący miejscowości: Kobyla i Łańce
(woda z ujęcia podziemnego w Dzimierzu). W sumie pobrano 9 próbek wody w ramach
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Wszystkie zbadane próbki w 2011r. spełniały
wymagania rozporządzenia, za wyjątkiem próbek pobranych w miejscowościach: Kobyla
i Łańce (przekroczenie mętności), dla których woda zakupywana jest z wodociągu Dzimierz
(gmina Lyski). Woda produkowana w Dzimierzu zawiera przekroczoną wartość żelaza
i manganu. Ze względu na brak ryzyka zdrowotnego, powodowanego okresowym
spożywaniem wody o takiej jakości, a jedynie uciążliwościami natury gospodarczej
i eksploatacyjnej, woda wodociągowa została oceniona jako warunkowo dopuszczona do
spożycia.

PPIS w Raciborzu 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 Kornowac
w 2011r., za wyjątkiem wody w wodociągu Dzimierz, której PPIS w Raciborzu przyznał
warunkową przydatność do spożycia.
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