
    Informacja  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  o  wydanej  przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego w Katowicach, okresowej ocenie jakości wody  z sieci wodociągowej dla miasta MYSŁOWCE za

okres I półrocze 2020.

          Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Katowicach po  rozpatrzeniu  sprawozdań  z  badań
laboratoryjnych próbek wody  pobranych w punktach  monitoringowych  na terenie  miasta  Mysłowice  przez
przedsiębiorstwa wodociągowe tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. w Mysłowicach
i  Górnośląskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  S.A.  w  ramach  wewnętrznej  kontroli  jakości  wody  oraz
sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli jakości wody 

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi 

na terenie miasta Mysłowice

w okresie pierwszego półrocza 2020r. 

W okresie  pierwszego  półrocza 2020r.  monitoring jakości  wody przeznaczonej do spożycia  przez  ludzi
prowadzony był  na terenie miasta Mysłowice  w tak zwanych „punktach zgodności”  tj. 21 stałych punktach
monitoringowych  wyznaczonych  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w
Mysłowicach  (na  sieci  dystrybucyjnej)  oraz  w  4  stałych  punktach  monitoringowych  wyznaczonych  przez
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (na „studniach” wodomierzowych/zakupowych). 

Liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie miasta Mysłowice przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prowadzenia
wewnętrznej  kontroli  jakości  wody przeznaczonej do spożycia wynosiła łącznie w pierwszym półroczu 2020
roku: 
- 42 próbki do badań  fizykochemicznych, 
- 42 próbki do badań bakteriologicznych. 
Dodatkowo  w  ramach  urzędowej  kontroli  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  prowadzonej  przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w pierwszym półroczu 2020 roku pobrano
ogółem:
- 4 próbki do badań fizykochemicznych, 
- 4 próbki do badań bakteriologicznych.
W  okresie  pierwszego  półrocza  2020r.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny
w Katowicach wydał łącznie 46 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi, które zostały przekazane
do Urzędu  Miasta  w Mysłowicach.  W ramach  badań  monitoringowych  jakości  wody  nie  wydano  żadnego
orzeczenia o warunkowej przydatności lub braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

Po podsumowaniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie pierwszego półrocza 2020r.
stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B woda na terenie miasta Mysłowice spełnia
wymagania  określone  dla  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi
 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7  grudnia 2017r.  (Dz.  U.  z  2017 poz. 2294)  i  jest  przydatna do
spożycia przez ludzi.
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