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 sieciowych zbiorników
wyrównawczych Mikołów (woda podawana jest z ZUW Goczałkowice, ZUW Dziećkowice,
SUW Czaniec) należących do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
w Katowicach.
Łącznie w 2012r. na terenie miasta Ruda Śląska w ramach prowadzonego monitoringu jakości
wody pobrano 163 próbki wody. W ramach monitoringu kontrolnego i przegladowego
przebadano pod względem fizykochemicznym – 159, pod względem bakteriologicznym – 162
próbeki. Przekroczenia wskaźników mikrobiologicznych stwierdzono w 6 próbkach
(Clostridium perfringens, bakterie grupy coli ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w
temp. 22

o

C ±2

o

C po 72 h, Paciorkowce kałowe – enterokoki, zaś parametrów

fizykochemicznych (żelazo, mętność) w 4 próbkach wody.
Każdorazowo

po

stwierdzeniu

przekroczeń

parametrów

mikrobiologicznych

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.
W 2012r. mieszkanka Rudy Śląskiej zgłosiła 1 interwencję (na złą jakość wody ciepłej oraz
zimnej)w Rudzie Śląskie j 4,która była bezzasadna.
Na terenie miasta Ruda Śląska znajdują się 3 Stacje Uzdatniania Wody, które są pod
bieżącym nadzorem PPIS w Rudzie Śląskiej . Z SUW i ich sieci w 2012r pobrano 29 próbek
wody z 6 punktów monitoringowych.
Przekroczenie parametru fizycznego, t.j. mętności odnotowano w 1 przypadku -SUW KWK
,,Bielszowice”.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
wystosował pismo do osób odpowiedzialnych za jakość wody do spożycia, zobowiązując
właścicieli urządzeń do podjęcia stosownych działań celem poprawy jakości wody
i przekazanie pilnej informacji w przedmiocie rozpatrywanej sprawy.
Na podstawie prowadzonego postępowania w przypadku w/w przekroczenia w wodzie
do spożycia – uzyskano dla sieci kopalnianej Stacji Uzdatniania Wody prawidłowe parametry
fizyczne wody.
W 2012 r. wszystkie SUW zostały skontrolowane. W żadnej z nadzorowanych przez PPIS
w Rudzie Śląskiej Stacji Uzdatniania Wody nie stwierdzano uchybień sanitarno –
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technicznych wydając, zgodnie z wynikami kontroli, stosowne oceny końcowe (ocena
obiektów: 1 – dobry, 2 – dostateczny).
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i fizykochemicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
wystosowywał pisma do osób odpowiedzialnych za jakość wody do spożycia i zobowiązywał
właścicieli urządzeń do podjęcia stosownych działań celem poprawy jakości wody.

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 2012r.
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