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Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                        Czechowice-Dziedzice 

 

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Czechowice-Dziedzice 

 

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1412 z późn. zm.) i § 20  Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu ocen okresowych,  Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości 

wody przeznaczonej do spożycia za 2016r. 

 

1. Wykaz producentów wody. 

        Producentem wody na teren miasta i gminy jest Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Woda dla 

miasta Czechowice-Dziedzice dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów               

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, a na teren gminy przez 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice. 

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania. 

       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostarcza średnio 5 600 m³/d,  

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej dostarcza średnio 870 m³/d.  

Stosowana jest filtracja, koagulacja i dezynfekcja końcowa chemiczna.  

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę. 

Na terenie miasta Czechowice-Dziedzice liczba ludności zaopatrywanej w wodę 

wodociągową  wynosi szacunkowo 35 000 osób, a na terenie gminy 8 200 osób. 

 

 



4. Jakość wody. 

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody                

w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały 

stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 

2015r., poz. 1989). 

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody. 

Na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie 

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów. 

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. 

W roku 2016 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji 

niepożądanych związanych ze spożyciem wody. 

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie miasta i gminy Czechowice -Dziedzice nie 

było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza, że jakość 

wody na terenie gminy Czechowice-Dziedzice odpowiada warunkom Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. , poz. 1989). 
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