
 

W związku z obowiązkiem regularnego informowania mieszkańców  

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi art. 12 pkt 5 ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7 czerwca 2001 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z póź. zm.), 

informuję o jakości wody w postaci ocen sporządzonych na podstawie wyników 

badań wody (badania prowadzone w ramach monitoringu kontrolnego), pobranej 

z wodociągów publicznych zaopatrujących teren gminy Myszków w okresie 

od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

 

 Ocena jakości wody została przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,  w oparciu o załącznik nr 1, 2 i 3 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań 

mikrobiologicznych i fizykochemicznych  dotyczących jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417). 

 

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność: 

 

Producentem wody dla miasta Myszkowa jest: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie ul. Okrzei 140, 42-300 

Myszków. 

Woda dystrybuowana jest przez 5 wodociągów: Wodociąg Publiczny Myszków 

ul. Wyszyńskiego, Wodociąg Publiczny Myszków ul. Piłsudskiego, Wodociąg 

Publiczny Myszków ul. Osińska Góra, Wodociąg Publiczny Myszków ul. Kościuszki, 

Wodociąg Publiczny Myszków ul. Palmowa 

 

2. Produkcja wody 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie ul. Okrzei 140, 42-300 

Myszków dostarcza na teren gminy około 1 236 766 m3 wody rocznie. 

 

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 

 

Na terenie miasta Myszkowa liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową 

wynosi szacunkowo ok. 31 874 osób. 

 

4. Jakość wody: 

 

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie 

w 2018r. pobrali na terenie miasta Myszkowa 45 próbek wody przeznaczonej 

do spożycia.  

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przedstawiciele producenta wody pobrali 

38 próbek. Na terenie gminy Myszków stosowanymi procesami uzdatniania 

są: napowietrzanie, udżelazianie, odmanganianie (dotyczy Wodociągu Publicznego 

Myszków ul. Wyszyńskiego i Wodociągu Publicznego Myszków ul. Piłsudskiego). 

Woda z Wodociągu Publicznego Myszków ul. Palmowa poddawana jest również 

procesowi odżelaziania i odmanganiania, a ponadto stosuje się proces strącania ołowiu. 

Dezynfekcja stosowana jest na wszystkich wodociągach zapobiegawczo. 

 

5. Informacje o przekroczeniach zawartości dopuszczalnych parametrów jakości 

wody: 

 

W badanych próbkach wody w 2018r. pobranych na terenie gminy Myszków 

odnotowano przekroczenie parametrów bakterii grupy coli – 1 jtk w jednej próbce wody 

przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii escherichia coli oraz enterokoków. 

Badanie to wykonane było w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez 

przedsiębiorstwo wodociągowe, woda warunkowo spełnia wymagania jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Myszkowie ul. Okrzei 140 powtórnie pobrał próbkę wody do badania, które 



nie wykazało przekroczeń. W ramach kontroli urzędowej upoważnieni przedstawiciele 

PPIS w Myszkowie przeprowadzili badanie rekontrolne, które również nie wykazało 

obecności bakterii grupy coli. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie na podstawie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) wydał ocenę 

o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Myszków w 2018r. 

 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA GMINY MYSZKÓW 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie informuje, że w roku 2018 

na terenie miasta Myszkowa prowadzony był monitoring jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017r. 

poz. 2294). Częstotliwość pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych była 

zgodna z załącznikiem nr 3 ww. rozporządzenia oraz z harmonogramem poboru próbek 

wody uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

w Myszkowie. Zawarta w harmonogramie częstotliwość pobierania próbek wody 

uwzględniała produkcję wody dla poszczególnych ujęć zaopatrujących teren gminy 

Myszków. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Myszkowie włączył do parametrów monitorowanych w ramach 

„parametrów grupy A” również enterokoki. Badania wody dostarczanej mieszkańcom 

miasta i gminy obejmowały również zakres „parametrów grupy B”. 

Po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi zawartych w sprawozdaniach z badań przeprowadzonych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej oraz  w ramach kontroli 

wewnętrznej  w okresie od 1 stycznia 2018r. do 28 grudnia 2018r. stwierdza, 

że w zakresie badanych parametrów woda na terenie gminy Myszków spełnia 

wymagania określone w załączniku nr 1 oraz 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017r. poz. 2294) – woda była przydatna do spożycia przez ludzi. 


