Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

MIASTO RUDA ŚLĄSKA
• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 148700
• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody
w m3/d:
- woda dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ruda
Śląska – ok. 18759,
- woda dostarczana z ujęcia zakładowego Oddziału KWK „Pokój” Ruda Śląska – ok.
500,
- woda dostarczana z ujęcia zakładowego Oddziału KWK „Bielszowice” Ruda Śląska –
ok. 1500,
- woda dostarczana z ujęcia zakładowego Oddziału KWK „Halemba-Wirek” Ruda Śląska
– ok. 1300.
Teren miasta Ruda Śląska zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia w całości
zakupioną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., mieszczące się
w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pokoju 13.

Woda rozprowadzana przez sieć wodociągową pochodzi z dwóch ujęć, należących do
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach: Goczałkowice – woda
mieszana z przewagą wody powierzchniowej - miękkiej, Bibiela – woda mieszana z przewagą
wody głębinowej - twardej. Ujęcia te zlokalizowane są poza terenem nadzorowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.
Ponadto ujęcia zakładowe KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice” i KWK „Halemba-Wirek”
posiadają własne ujęcia, zaopatrujące odpowiednio ok. 2100 osób, ok. 3300 osób, ok. 4300
osób.
Łącznie w 2011r. na terenie miasta Ruda Śląska w ramach prowadzonego monitoringu jakości
wody pobrano 211 próbek wody. W ramach monitoringu kontrolnego przebadano pod
względem fizykochemicznym – 137, pod względem bakteriologicznym – 147 próbek.
Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych (jon amonowy,
barwa,

mętność,

żelazo)
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12
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wody,
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mikrobiologicznych w 4 próbkach (Clostridium perfringens). Dla 2 próbek wody pobranych
w ramach monitoringu przeglądowego został przekroczony parametr chemiczny - chlorek
winylu.
W próbkach wody pobranych ze stacji uzdatniania wody, znajdujących się na terenie miasta
Ruda Śląska stwierdzono dwa jednorazowe przekroczenia parametru fizycznego – mętność
(SUW KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Wirek” oraz SUW KWK „Halemba-Wirek” Ruch
„Halemba”).
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i fizykochemicznych, PPIS w Rudzie Śląskiej informował pisemnie osoby odpowiedzialne za
jakość wody do spożycia i zobowiązywał właścicieli urządzeń do podjęcia stosownych
działań, celem poprawy jakości wody oraz przekazania pilnej informacji w przedmiocie
rozpatrywanej sprawy.
PPIS w Rudzie Śląskiej w 2011r. stwierdził stabilność parametrów jakości wody
przeznaczonej do spożycia, rozprowadzanej przez miejską sieć wodociągową oraz wody
dostarczanej z SUW.
PPIS w Rudzie Śląskiej 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
Ruda Śląska w 2011r.

