Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

POWIAT ŻYWIECKI
Mieszkańcy Powiatu Żywieckiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi przez;
• wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zarządzane przez przedsiębiorstwa
wodociągowe, zakłady gospodarki komunalnej lub zarejestrowane spółki wodne,
• prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość
produkowanej wody,
• studnie indywidualne.
W 2015 r. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zarządzane przez przedsiębiorstwa
wodociągowe zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) dostarczały wodę do około
57% mieszkańców powiatu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z póź. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r.,
poz. 139) zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę jest zadaniem własnym gminy. W gminach
Koszarawa i Ujsoły brak wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Natomiast
w gminach Rajcza i Świnna poniżej 15% mieszkańców jest zaopatrywanych w wodę przez
te wodociągi.

Gminy Powiatu
Żywieckiego

% mieszkańców gminy
zaopatrywanych w wodę przez
wodociągi zbiorowego
zaopatrzenia w wodę

Żywiec

99,6

Czernichów

38,4

Gilowice

68,7

Jeleśnia

28,2

Koszarawa

0,0

Lipowa

88,3

Łękawica

64,4

Łodygowice

83,8

Milówka

28,5

Radziechowy - Wieprz

59,2

Rajcza

6,6

2

Ślemień

33,8

Świnna

14,1

Ujsoły

0,0

Węgierska Górka

52,9

W 2015 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu było
27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykazanych poniżej.
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Liczba
zaopatrywanej
ludności

Produkcja
wody m3/d

Bracka 66

31000

7047,0

Cięcina

Graniczna 1

8000

505,0

Czernichów

Strażacka 15

420

30,0

Gilowice

Krakowska 40

4212

356,0

Jeleśnia

Malinowa 11

1704

116,0

Jeleśnia

Plebańska 5

1630

200,0

Jeleśnia Środek Spółka Wodna „Jeleśnia Środek”

Jeleśnia

Jana Kazimierza 92

470

80,0

8

Lipowa
Poddzielec

Spółka Wodociągowa „Lipowa
Poddzielec”

Lipowa

877

400

26,0

9

Lipowa

Urząd Gminy Lipowa

Lipowa

708

7671

551,0

10

Lipowa Bugaj
Słotwina
Wandzle

Lipowa

708

315

5,3

Urząd Gminy Lipowa

11

Łękawica

Zakład Usług Komunalnych

Łękawica

Żywiecka 3

2830

180,0

12

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Łodygowicach
Zakład
Gospodarki Komunalnej w
Pietrzykowice I
Łodygowicach
Pietrzykowice Zakład Gospodarki Komunalnej w
II
Łodygowicach

Łodygowice

Piłsudskiego 75

10000

570,0

Łodygowice

Piłsudskiego 75

670

60,0

Łodygowice

Piłsudskiego 75

1200

200,0

15

Międzybrodzie
Bialskie

Zakład Usługowo-Produkcyjny
Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica

Międzybrodzie
Energetyków 2
Bialskie

444

89,0

16

Międzybrodzie
Żywieckie

Zakład Usługowo-Produkcyjny
Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica

Międzybrodzie
Energetyków 2
Bialskie

1100

316,9

17

Pod
Hroba.Łąką

60,0

Milówka

Międzybrodzie
Kotelnica 6
Bialskie
Jana Kazimierza
Milówka
123

400

18

2880

118,3

19

Przybędza

Spółka Wodno-Wodociągowa "Pod
Hrobaczą Łąką"
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Milówce
Spółka Wodno Ściekowa w Przybędzy

20

Radziechowy

21

Rajcza

Spółka Wodno Ściekowa w
Radziechowach
Zakład Usług Komunalnych w Rajczy

22

Zwardoń

23

Słotwina

24

Ślemień

25

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

1

Żywiec

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Żywiec
Kanalizacji Sp.z.o.o.

2

Węgierska
Górka

Beskid EKO SYSTEM Sp. z o.o

3

Czernichów 1

4

Gilowice

Spółka Wodociągowa Czernichów
Gminny Zakład Usług Wodnych w
Gilowicach

5

Jeleśnia Dolna

6

Sopotnia
Wielka

7

Lp

13
14

Adres zarządcy

Spółka Wodociągowa „Jeleśnia Dolna”
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Jeleśni

Łodygowice

Przybędza

3-Maja 75

800

63,0

Radziechowy

Św. Marcina 23

3600

295,1

Rajcza

Górska

240

20,0

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy

Rajcza

Górska

340

35,0

Słotwina

200

800

80,0
54,5

Tresna

Za rzeką 5
Żywiecka 2

1190

Czernichów 2

Spółka Wodociągowa w Słotwinie
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ślemień
Spółka Wodna nr 1 w Czernichowie

120

16,0

26

Wieprz

Spółka Wodno Ściekowa w Wieprzu

Wieprz

Żywiecka

3340

202,3

27

Świnna

Urząd Gminy Świnna

Wspólna 13.

1136
86912

185,8
11462

Razem

Ślemień
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Wodociągi te rozprowadziły około 11 462 m3/d wody do spożycia.
Jakość wody dostarczana przez te wodociągi była na bieżąco monitorowana w ramach kontroli
wewnętrznej przez zarządców tych wodociągów oraz przez inspekcję sanitarną.
Skontrolowano jakość wody w 27 wodociągach. W ramach nadzoru sanitarnego pobrano do
badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych z ww. wodociągów 171 próbek wody.
Jakość wody w 153 próbkach spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 do 4 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z póź. zm.) i była
przydatna do spożycia przez ludzi.
Zakwestionowano jakość wody w 18 próbkach. W 9 ze względu na zanieczyszczenia
mikrobiologiczne, 9 ze względu na zanieczyszczenia fizyko-chemiczne.
Kwestionowano parametry fizykochemiczne: barwa, mętność, mangan, żelazo oraz
mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, bakterie Clostridium
perfringens.
Kwestionowane próbki dotyczyły następujących wodociągów:
1. Wodociąg nr 2 Czernichów – 2 kwestionowane próbki; 2 razy ze względu na
obecność bakterii Clostridium.
2. Wodociąg Ślemień – 3 kwestionowane próbki: 2 razy ze względu na obecność
bakterii Clostridium, 1 raz ze względu na bakterie grupy coli.
3. Wodociąg Jeleśnia Środek - 2 kwestionowane próbki; 1 raz ze względu na obecność
bakterie grupy coli, 1 raz ze względu na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.
4. Wodociąg Słotwina – 1 kwestionowana próbka; 1 raz ze względu na wysoką mętność.
5. Wodociąg Gminy Węgierska Górka – 3 kwestionowane próbki; 2 razy ze względu
na wysoką mętność i 1 ze względu na wysoką mętność i barwę.
6. Wodociąg Łękawica - 1 kwestionowana próbka; 1 raz ze względu na obecność
bakterii Clostridium.
7. Wodociąg Łodygowice - 2 kwestionowane próbki; 2 razy ze względu na wysoką
mętność.
8. Wodociąg Jeleśnia Dolna - kwestionowane 2 próbki; 1 raz ze względu na obecność
bakterii grupy coli i Escherichia coli, 1 raz ze względu na ponadnormatywną zawartość
żelaza.
9. Wodociąg Żywiec – kwestionowane 2 próbki; w 1-ej stwierdzono ponadnormatywną
zawartość manganu i żelaza, a w drugiej manganu.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał
od dysponentów wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 142 wyniki badań wody
wykonane w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 168). Zakwestionowano jakość
wody w 7 próbkach wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, t.j.:
• Wodociąg Lipowa – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu na
obecność bakterii grupy coli.
• Wodociąg Słotwina – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu na
wysoką mętność wody i obecność bakterii grupy coli.
• Wodociąg Pietrzykowice 2 – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze
względu na obecność bakterii grupy coli.
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•
•
•

Wodociąg Milówka – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu na
obecność bakterii Clostridium perfringens.
Wodociąg Ślemień – kwestionowane 2 próbki wody: 1 ze względu na obecność
bakterii Escherichia coli i bakterii grupy coli, 1 ze względu na wysoką mętność.
Wodociąg Węgierska Górka – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze
względu na wysoką mętność wody.

Łącznie w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej pobrano w 2015 r.
z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę do badania 314 próbek wody. Jakość
wody została zakwestionowana w 25 próbkach.

Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządcy obiektów wyczyścili filtry i
przeprowadzali dezynfekcję urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych
działań jakość wody ulegała poprawie, co potwierdzały pozytywne wyniki badania wody.
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Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu nie może pozytywnie ocenić jakości
wody produkowanej przez wodociągi, w których > 30% badanych próbek była
kwestionowana, t.j. :
• Wodociąg Czernichów 2 , którego zarządcą odpowiedzialnym za jakość
produkowanej wody jest Spółka Wodna nr 1 w Czernichowie Tresna, ul. Żywiecka 2
(50% kwestionowanych próbek wody),
• Wodociąg Ślemień, którego zarządcą odpowiedzialnym za jakość produkowanej wody
jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ślemień, ul. Za rzeką 5 (41,7%
kwestionowanych próbek wody).
Jakość wody w pozostałych wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę wskazanych
powyżej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu ocenia pozytywnie.
W 2015 r. skontrolowano również jakość wody w 251 obiektach użyteczności
publicznej, tj.: szkoły, przedszkola, obiekty żywieniowe, wczasowe, placówki służby zdrowia,
które ujmują wodę z indywidualnych ujęć wody. W obiektach tych pobrano do badania
476 próbek wody. Kwestionowano jakość wody w 45 obiektach. W wyniku podjętych działań
jakość wody w 40 obiektach uległa poprawie. W 5 obiektach, gdzie stwierdzono warunkową
przydatność wody do spożycia obowiązują decyzje PPIS w Żywcu nakazujące zapewnić
odpowiednią jakość wody w terminie późniejszym.
Jakość wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy
odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody nie jest monitorowana.
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GMINA CZERNICHÓW
W Gminie Czernichów na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 6 470
mieszkańców. Około 2500 z nich, tj. około 38% mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d ok. 512.
Na terenie Gminy Czernichów funkcjonuje 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
objętych stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, tj.:
Liczba
zaopatrywanej
ludności

Produkcja wody
m3/d

Strażacka 15

420

30,0

Międzybrodzie
Bialskie

Energetyków 2

444

89,0

Międzybrodzie
Bialskie

Energetyków 2

1100

316,9

Międzybrodzie
Bialskie

Kotelnica 6

400

60,0

Tresna

Żywiecka 2

120

16,0

2484

512

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

1

Czernichów 1

Spółka Wodociągowa
Czernichów

Czernichów

2

Międzybrodzie
Bialskie

Zakład UsługowoProdukcyjny Gospodarki
Wodno-Ściekowej Isepnica

3

Międzybrodzie
Żywieckie

4

Pod Hrobacza
Łąką

5

Czernichów 2

L.p.

Zakład UsługowoProdukcyjny Gospodarki
Wodno-Ściekowej Isepnica
Spółka WodnoWodociągowa "Pod
Hrobaczą Łąką"
Spółka Wodna nr 1 w
Czernichowie
Razem

Adres zarządcy
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W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy
Czernichów pobrano ogółem 19 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 2-ch próbkach pobranych do badania z Wodociągu nr 2
Czernichów ze względu na obecność bakterii Clostridium perfringens.
Stwierdzone przekroczenia były nieznaczne i trwały krótko. Spółka dokonała czyszczenia
ujęcia i dezynfekcji wewnętrznej sieci wodociągowej. Na skutek podjętych działań jakość
wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał od dysponentów ww.
wodociągów 12 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:
• Wodociąg Międzybrodzie Żywieckie Isepnica – przesłano 3 badania (zaplanowano 5),
• Wodociąg Międzybrodzie Bialskie Isepnica – przesłano 4 badania (zaplanowano 4),
• Wodociąg Międzybrodzie Bialskie „Pod Hrobaczą Łąką” – przesłano 3 badania
(zaplanowano 4),
• Wodociąg Czernichów 1 -Spółka Wodociągowa – przesłano 1 badanie (zaplanowano
4),
• Wodociąg Czernichów 2 -Spółka Wodna nr 1 – przesłano 1 badanie (zaplanowano 4).
Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.
Z wodociągu Czernichów 2 Spółka Wodna nr 1 łącznie pobrano w 2015 r. 4 próbki
wody, z czego jakość wody w 2 próbkach, tj. 50% była kwestionowana.
Częstotliwość
wodociągi:
•
•
•
•

badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez

Wodociąg Międzybrodzie Żywieckie Isepnica
Wodociąg Międzybrodzie Bialskie „Pod Hrobaczą Łąką”
Wodociąg Czernichów 1 Spółka Wodociągowa
Wodociąg Czernichów 2 Spółka Wodna nr 1

jest mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i/lub harmonogramie
zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art. 109 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez;
• Wodociąg Międzybrodzie Żywieckie Isepnica
• Wodociąg Międzybrodzie Bialskie Isepnica
• Wodociąg Międzybrodzie Bialskie „Pod Hrobaczą Łąką”
• Wodociąg 1 Czernichów Spółka Wodociągowa
Warunkowo przydatną do spożycia ocenia jakości wody produkowanej przez Wodociąg
Czernichów 2 , gdyż > 30% badanych próbek wody było kwestionowanych.
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GMINA GILOWICE
W Gminie Gilowice na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 6135
mieszkańców. Około 4212 z nich, tj. około 69% mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody m3/d ok. 356.
Na terenie Gminy Gilowice znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę objęty
stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.
Lp

1

Nazwa
Zarządca wodociągu
wodociągu
Gilowice

Gminny Zakład Usług
Wodnych w Gilowicach

Adres zarządcy

Gilowice

Krakowska 40

Liczba
Produkcja wody
zaopatrywanej
m3/d
ludności
4212

356,0

W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy
Gilowice pobrano z ww. wodociągu ogółem 7 próbek wody do badań. Jakość wody nie była
kwestionowana.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał od dysponenta ww.
wodociągu, tj. Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Gilowicach 7 wyników badań wody
wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. Jakość wody pobranej do badania
w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.
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Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna
z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

GMINA JELEŚNIA
W Gminie Jeleśnia na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 13 472
mieszkańców. Około 3804 z nich, tj. około 28% mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Jeleśnia znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
wody
ludności
m3/d

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

1

Jeleśnia Dolna

Spółka Wodociągowa
„Jeleśnia Dolna”

Jeleśnia

Malinowa 11

1704

116,0

2

Sopotnia Wielka

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Jeleśni

Jeleśnia

Plebańska 5

1630

200,0

3

Jeleśnia Środek

Spółka Wodna „Jeleśnia
Środek”

Jeleśnia

Jana Kazimierza
92

470

80,0

3804

396

Lp

Razem

Adres zarządcy
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W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy
Jeleśnia pobrano z analizowanych wodociągów ogółem 18 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 4-ch próbkach, tj.:
• Wodociąg Jeleśnia Środek - 2 kwestionowane próbki; 1 raz ze względu na obecność
bakterie grupy coli , 1 raz ze względu na obecność bakterii grupy coli i Escherichia
coli.
• Wodociąg Jeleśnia Dolna - 2 kwestionowane próbki; 1 raz ze względu na obecność
bakterii grupy coli i Escherichia coli, 1 raz ze względu na ponadnormatywną zawartość
żelaza.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Spółki wyczyściły ujęcia wody i przeprowadziły
dezynfekcję wewnętrznych sieci wodociągowych. Na skutek podjętych działań jakość wody
uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał od dysponentów ww.
wodociągów 12 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:
• Wodociąg Sopotnia Wielka – przesłano 4 badania (zaplanowano 5),
• Wodociąg Jeleśnia Dolna – przesłano 6 badań (zaplanowano 6),
• Wodociąg Jeleśnia Środek – przesłano 2 badania (zaplanowano 4),
Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.
Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez
wodociągi:
• Wodociąg Sopotnia Wielka
• Wodociąg Jeleśnia Środek
była mniejsza, niż w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest
wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks
wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej
oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

GMINA KOSZARAWA
W Gminie Koszarawa na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 2 422
mieszkańców. Mieszkańcy korzystali tylko z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi,
które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni
indywidualnych. Na terenie Gminy Koszarawa brak urządzeń wodociągowych zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
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Jakość wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody nie była oceniana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.
Żaden właściciel lub zarządca indywidualnego ujęcia wody nie wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu o dokonanie oceny
potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełnienia wymagań określonych
w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z póź. zm.).
W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Żywcu nie otrzymał
informacji o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów jakości wody ujmowanej
z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących w wodę mieszkańców Gminy Koszarawa.

GMINA LIPOWA
W Gminie Lipowa na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 10 401
mieszkańców. Około 9200 z nich, tj. około 88% mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.
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Na terenie Gminy Lipowa znajdują się 4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj.:

Lp

Nazwa
wodociągu

1

Lipowa
Poddzielec

2

Lipowa

3

Lipowa Bugaj
Słotwina
Wandzle

4

Słotwina

Zarządca wodociągu

Spółka Wodociągowa
„Lipowa Poddzielec”
Urząd Gminy Lipowa

Adres zarządcy

Liczba
Produkcja wody
zaopatrywanej
3
m /d
ludności

Lipowa

877

400

26,0

Lipowa

708

7671

551,0

Lipowa

708

315

5,3

Słotwina

200

800

80,0

9186

662

Urząd Gminy Lipowa
Spółka Wodociągowa w
Słotwinie
Razem

Ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d przez wszystkie wodociągi ok. 662.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Lipowa z ww. wodociągów pobrano ogółem 20 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 1-ej próbce, tj.:
• Wodociąg Słotwina – kwestionowana 1 próbka wody ze względu na wysoką mętność.
w Żywcu otrzymał
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
od dysponentów ww. wodociągów 18 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli
wewnętrznej w tym:
• Wodociąg Lipowa – przesłano 12 badań (zaplanowano 10),
• Wodociąg Lipowa Poddzielec – przesłano 1 badanie (zaplanowano 2),
• Wodociąg Słotwina – przesłano 3 badania (zaplanowano 4),
• Wodociąg Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle – przesłano 2 badania (zaplanowano 2),
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Zakwestionowano jakość wody w 4-ch próbkach wody zbadanych w ramach kontroli
wewnętrznej, t.j.:
• Wodociąg Lipowa – 3 zakwestionowane; 1 raz ze względu na obecność bakterii
grupy coli i Clostridium perfringens, 1 raz ze względu na obecność bakterii grupy coli,
Escherichia coli i Clostridium perfringens i 1 raz ze względu na obecność bakterii
grupy coli. Jakość wody zakwestionowana w 2-ch próbkach wody nie była
uwzględniania przy ocenie wodociągu, gdyż w toku prowadzonego postępowania
wyjaśniającego wykazano, że sklep, z którego pobierano wodę do badań przełączył się
na własne ujęcie wody oparte o studnię indywidualną.
• Wodociąg Słotwina – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu na
wysoką mętność wody i obecność bakterii grupy coli.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zostało wyczyszczone ujęcie wody i filtry oraz
zwiększono dawkę dozowanego środka dezynfekcyjnego. Na skutek podjętych działań jakość
wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.
Częstotliwość
wodociągi:

badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez

• Wodociąg Lipowa Poddzielec – przesłano 1 badanie (zaplanowano 2),
• Wodociąg Słotwina – przesłano 3 badania (zaplanowano 4)
była mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i/lub harmonogramie
zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze
nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej
oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

GMINA ŁĘKAWICA
W Gminie Łękawica na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 4 393
mieszkańców. Około 2830 z nich, tj. około 64,4% mogło pobierać wodę z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.
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Na terenie Gminy Łękawica znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj.
wodociąg Łękawica.

Lp
1

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

Łękawica

Zakład Usług
Komunalnych

Adres zarządcy
Łękawica

Żywiecka 3

Liczba
zaopatrywanej
ludności

Produkcja
3
wody m /d

2830

180,0

W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Łękawica z ww. wodociągu pobrano ogółem 6 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 1-ej próbce, tj.:
Wodociąg Łękawica - kwestionowana 1 próbka wody ze względu na obecność bakterii
Clostridium perfringens. Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu
dokonał czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji
wody. Na skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne
wyniki badania wody.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponenta ww. wodociągu, tj. Zakładu Usług Komunalnych Łękawica 6 wyników badań
wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 6). Jakość wody pobranej
do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.
Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna
z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na
względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
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GMINA ŁODYGOWICE
W Gminie Łodygowice na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 14 168
mieszkańców. Około 11870 z nich, tj. około 83,8% mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Łodygowice znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

Lp

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

1

Łodygowice

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Łodygowicach

2

3

Pietrzykowice I

Pietrzykowice II

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Łodygowicach
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Łodygowicach

Adres zarządcy

Liczba
zaopatrywanej
ludności

Produkcja
3
wody m /d

10000

570,0

670

60,0

1200

200,0

11870

830

Łodygowice Piłsudskiego 75

Łodygowice Piłsudskiego 75

Łodygowice Piłsudskiego 75

Razem

Wodociągi te dostarczają łącznie około 830 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
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terenie Gminy Łodygowice z ww. wodociągów pobrano ogółem 14 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 2 próbkach t.j.:
• Wodociąg Łodygowice - kwestionowane 2 próbki wody ze względu na wysoką
mętność.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia
i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek
podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania
wody.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponentów ww. wodociągów 9 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli
wewnętrznej w tym:
• Wodociąg Łodygowice – przesłano 4 badania (zaplanowano 6),
• Wodociąg Pietrzykowice 1 – przesłano 3 badania (zaplanowano 3),
• Wodociąg Pietrzykowice 2 – przesłano 2 badania (zaplanowano 4).
Zakwestionowano jakość wody w 1-ej próbce wody wykonanej w ramach kontroli
wewnętrznej, tj.:
• Wodociąg Pietrzykowice 2 – zakwestionowano jakość wody ze względu na obecność
bakterii grupy coli.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia
i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek
podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania
wody.
Częstotliwość
wodociągi:

badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez

• Wodociąg Łodygowice
• Wodociąg Pietrzykowice 2
była mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i/lub harmonogramie
zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze
nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej
oraz mając na względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

GMINA MILÓWKA
W Gminie Milówka na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 10 106
mieszkańców. Około 2880 z nich, tj. około 28,5% mogło pobierać wodę z wodociągu
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zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Milówka znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj.
• wodociąg Milówka.

Lp

1

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

Milówka

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej
w Milówce

Adres zarządcy

Jana Kazimierza
Milówka 123

Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
wody
ludności
m3/d
2880

118,3

Wodociąg ten produkuje ok. 118,3 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Milówka z ww. wodociągu pobrano ogółem 6 próbek wody do badań. Jakość
wody nie była kwestionowana.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponenta ww. wodociągu, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce
7 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 7).
Zakwestionowano jakość wody w 1-ej próbce wody wykonanej w ramach kontroli
wewnętrznej tj.
• Wodociąg Milówka – ze względu na obecność bakterii Clostridium perfringens.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca obiektu wyczyścił filtry i przeprowadził
dezynfekcję urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody. Na skutek podjętych działań jakość
wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody.
Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna
z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.
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Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na
względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ
W Gminie Radziechowy -Wieprz na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było
13073 mieszkańców. Około 7740 z nich, tj. około 59,2% mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.
Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
3
wody m /d
ludności

Lp

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

1

Przybędza

Spółka Wodno Ściekowa
w Przybędzy

Przybędza

3-Maja 75

800

63,0

2

Radziechowy

Spółka Wodno Ściekowa
w Radziechowach

Radziechowy

Św. Marcina 23

3600

295,1

3

Wieprz

Spółka Wodno Ściekowa
w Wieprzu

Wieprz

Żywiecka

3340

202,3

7740

560

Razem

Adres zarządcy
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Wodociągi te dostarczają łącznie około 560 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Radziechowy -Wieprz z ww. wodociągów pobrano ogółem 15 próbek wody do
badań. Jakość wody nie była kwestionowana.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponentów ww. wodociągów 5 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli
wewnętrznej w tym:
• Wodociąg Radziechowy – przesłano 4 wyniki badań (zaplanowano 5),
• Wodociąg Przybędza – przesłano 0 wyników badań (zaplanowano 3),
• Wodociąg Wieprz – przesłano 1 wynik badań (zaplanowano 5),
Jakość wody nie była kwestionowana.
Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez
wodociągi:
• Wodociąg Radziechowy
• Wodociąg Przybędza
• Wodociąg Wieprz
harmonogramie
była mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i/lub
zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze
nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

GMINA RAJCZA
W Gminie Rajcza na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 8 823
mieszkańców. Około 580 z nich, tj. około 6,6 % mogło pobierać wodę z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.
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Na terenie Gminy Rajcza znajdują się 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
wody
ludności
m3/d

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

1

Rajcza

Zakład Usług
Komunalnych w Rajczy

Rajcza

Górska

240

20,0

2

Zwardoń

Zakład Usług
Komunalnych w Rajczy

Rajcza

Górska

340

35,0

580

55

Lp

Razem

Adres zarządcy

Wodociągi te dostarczają łącznie około 55 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Rajcza z ww. wodociągów pobrano ogółem 8 próbek wody do badań. Jakość
wody nie była kwestionowana.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponentów ww. wodociągów 8 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli
wewnętrznej w tym:
• Wodociąg Rajcza – przesłano 3 wyniki badań (zaplanowano 3),
• Wodociąg Zwardoń – przesłano 5 wyników badań (zaplanowano 5),
Jakość wody nie była kwestionowana.
Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna
z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej
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do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

GMINA ŚLEMIEŃ
W Gminie Ślemień na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 3 521
mieszkańców. Około 1190 z nich, tj. około 33,8 % mogło pobierać wodę z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Ślemień znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj:
• wodociąg Ślemień.

Lp

1

Nazwa
wodociągu

Ślemień

Zarządca wodociągu

Adres zarządcy

Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. Ślemień
Ślemień
Za rzeką 5

Liczba
zaopatrywanej
ludności

Produkcja
3
wody m /d

1190

54,5

Wodociąg ten produkuje ok. 54,5 m3/d wody.
W 2015r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Ślemień z ww. wodociągu pobrano ogółem 7 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 3-ch próbkach wody, tj.:
• Wodociąg Ślemień – kwestionowane 3 próbki wody; 2 ze względu na obecność
bakterii Clostridium perfringens, 1 raz ze względu na bakterie grupy coli.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia
i dezynfekcji filtrów oraz urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na
skutek podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki
badania wody.
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W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponenta ww. wodociągu, tj. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ślemień
5 wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 6).
Zakwestionowano jakość wody w 2-ch próbkach wody, tj.:
• Wodociąg Ślemień – kwestionowane 2 próbki wody: 1 ze względu na obecność
bakterii Escherichia coli i bakterii grupy coli, 1 raz ze względu na wysoką mętność.
Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez
• Wodociąg Ślemień
była mniejsza, niż w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu, co jest
wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.
Z wodociągu w Ślemieniu pobrano w 2015r. 12 próbek wody z czego jakość wody
w 5 próbkach, t.j. 41,7% była kwestionowana.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu jako warunkowo przydatną do spożycia
ocenia jakość wody produkowanej przez Wodociąg Ślemień, gdyż powyżej 30%
badanych próbek wody było kwestionowanych.

GMINA ŚWINNA
W Gminie Świnna na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 8 043
mieszkańców. Około 1136 z nich, tj. około 14,1 % mogło pobierać wodę z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.
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Na terenie Gminy Świnna znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. :
• wodociąg Świnna.

Lp
1

Nazwa
Zarządca
wodociągu wodociągu
Świnna

Urząd Gminy
Świnna

Adres zarządcy
Świnna

Wspólna
13

Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
3
wody m /d
ludności
1136

185,8

Wodociąg ten produkuje ok. 185,8 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Świnna z ww. wodociągu pobrano ogółem 5 próbek wody do badań. Jakość
wody nie była kwestionowana.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu otrzymał
od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Urząd Gminy Świnna 3 wyniki badania wody wykonane
w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 4). Jakość wody pobranej do badania
w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.
Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez
• Wodociąg Świnna
była mniejsza, niż wymagana w obowiązujących przepisach i harmonogramie zatwierdzonym
przez PPIS w Żywcu, co jest wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej
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do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

GMINA UJSOŁY
W Gminie Ujsoły na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 4 591
mieszkańców. Mieszkańcy korzystali tylko z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi,
które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni
indywidualnych. Na terenie Gminy Ujsoły brak urządzeń wodociągowych zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Jakość wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody nie była oceniana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.
Żaden właściciel lub zarządca indywidualnego ujęcia wody nie wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu o dokonanie oceny
potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełnienia wymagań określonych
w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z póź. zm.).
W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Żywcu nie otrzymał
informacji o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów jakości wody ujmowanej
z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących w wodę mieszkańców Gminy Koszarawa.

WĘGIERSKA GÓRKA
W Gminie Węgierska Górka na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 15
119 mieszkańców. Około 8000 z nich, tj. około 52,9 % mogło pobierać wodę z wodociągu
26

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez
prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej
wody lub studni indywidualnych.

Na terenie Gminy Węgierska Górka znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w
wodę t.j.:
• wodociąg Węgierska Górka.

Lp
1

Nazwa
Zarządca wodociągu
wodociągu
Węgierska
Górka

Adres zarządcy

Beskid EKO SYSTEM Sp. z o.o Cięcina

Graniczna 1

Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
wody
ludności
m3/d
8000

505,0

Wodociąg ten produkuje ok. 505 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Gminy Węgierska Górka z ww. wodociągu pobrano ogółem 14 próbek wody do
badań. Zakwestionowano jakość wody w 3-ch próbkach wody, tj.:
• Wodociąg Gminy Węgierska Górka – kwestionowane 3 próbki wody – 2 ze względu
na wysoką mętność i 1 ze względu na wysoką mętność i barwę.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od
dysponenta ww. wodociągu, tj. „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. Cięcina ul. Graniczna 13
wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 23).
Zakwestionowano jakość wody w 1 próbce, t.j.:
• Wodociąg Węgierska Górka – zakwestionowano jakość wody w 1 próbce ze względu
na wysoką mętność wody.
Stwierdzone przekroczenia trwały krótko. Zarządca wodociągu dokonał czyszczenia
i dezynfekcji urządzeń do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na skutek
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podjętych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania
wody.
Częstotliwość badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez
• Wodociąg Węgierska Górka
była mniejsza, niż w harmonogramie, co jest wykroczeniem w rozumieniu art.109 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze
nagany.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na
względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

MIASTO ŻYWIEC
W Żywcu na koniec 2015 r. na pobyt stały zameldowanych było 31 131 mieszkańców.
Około 31000 z nich, tj. około 99,6 % mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne
wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub
studni indywidualnych.

Na terenie Żywca znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. :
• wodociąg Żywiec.

Lp

Nazwa
wodociągu

Zarządca wodociągu

Adres zarządcy

Liczba
Produkcja
zaopatrywanej
wody
ludności
m3/d
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1

Żywiec

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp.z.o.o.

Żywiec Bracka 66

31000

7047,0

Wodociąg ten produkuje i rozprowadza ok. 7047 m3/d wody.
W 2015 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie Żywca z ww. wodociągu pobrano ogółem 31 próbek wody do badań.
Zakwestionowano jakość wody w 2-ch próbkach tj.:
• Wodociąg Żywiec – kwestionowane 2 próbki; w 1-ej stwierdzono ponadnormatywną
zawartość manganu i żelaza, a w drugiej manganu.
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od
dysponenta ww. wodociągu, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. Żywiec 32 wyniki badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej
(zaplanowano 32). Jakość wody nie była kwestionowana.
Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna
z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.
Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w 2015 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej oraz mając na
względzie, że przekroczenia były krótkotrwałe Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
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