
  
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  

w Cieszynie informuje o  przypadającym  

w dniach 21-27 sierpnia 2011r.  

Światowym Tygodniu Wody. 

   
Jest to akcja organizowana od 1991 roku przez Sztokholmski Międzynarodowy 

Instytut Wodny. W tym roku obchodzony jest pod hasłem: 

„W reakcji na globalne zmiany: woda w urbanizującym się świecie” 

(http://www.worldwaterweek.org/about). 

Woda jest niezbędna do życia i jest najważniejszym składnikiem środowiska, w którym żyjemy. 

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli m.in. jest wolna od mikroorganizmów 

chorobotwórczych i pasożytów oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne 

zagrożenie dla zdrowia oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Podejmowane są wszelkie 

starania, aby uzyskać najwyższą, możliwą do osiągnięcia jakość wody pitnej, w tym zasoby wodne 

chronione są przed wszelkimi zanieczyszczeniami.  

Włączając się w obchody Światowego tygodnia Wody przedstawiam Państwu krótki opis 

podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną działań w zakresie nadzoru nad zapewnieniem 

ludziom właściwej jakości wody do spożycia.  

 

Jakość wody zależy m.in. od surowca z którego jest 

produkowana, od procesu uzdatniania, dezynfekcji i dystrybucji. 

Nad tymi procesami, jak również nad efektem końcowym, 

którym jest woda w kranie konsumenta, nadzór prowadzą organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (monitoring jakości wody) 

oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w ramach 

kontroli wewnętrznej). Nadzór ten prowadzony jest w oparciu o 

przepisy:  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 

 

Istotne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę poszczególnych gmin powiatu cieszyńskiego, rodzaju 

nadzorowanych ujęć wody oraz urządzeń uzdatniających zawarte są w „Obszarowej ocenie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi” zamieszczonej na stronie internetowej: 

http://pssecieszyn.pis.gov.pl  

 

Na podstawie przeprowadzanych mikrobiologicznych i fizykochemicznych badań wody             

(w wyznaczonych punktach monitoringowych obejmujących stacje uzdatniania wody oraz sieć 

wodociągową tj. bezpośrednio u konsumentów) szacowane jest ryzyko zdrowotne wody. W przypadku 

przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych w 

badanych próbkach wody przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane są do podjęcia 

natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody oraz w razie potrzeby zapewnienie zastępczego 

źródła wody. W sytuacjach takich, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu ochrony ludności 

http://www.worldwaterweek.org/about
http://pssecieszyn.pis.gov.pl/


przed negatywnymi skutkami spożywania nieodpowiedniej jakości wody, podejmują działania 

administracyjne. Poza jakością wody kontrolowany jest również przez organy PIS stan techniczny 

urządzeń wodociągowych oraz innych elementów i urządzeń doczyszczających.  

W powiecie cieszyńskim jakość wody jest kwestionowana 

najczęściej ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości 

parametrów fizykochemicznych, głównie takich jak mętność, chlor wolny 

oraz żelazo. Ponadto większość z nadzorowanych wód wodociągowych 

cechuje się niską zawartością magnezu oraz niską twardością ogólną. 

Przepisy nie nakładają jednak obowiązku uzupełniania minimalnej 

zwartości tych parametrów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. 

 Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe pod względem 

bakteriologicznym w powiecie cieszyńskim określić można jako właściwą. Stwierdza się jedynie, w 

małych wodociągach dla których woda ujmowana jest na górskich wodach powierzchniowych, 

krótkotrwałe jej pogorszenia,  zwykle w okresach intensywnych opadów deszczu. 

Na podstawie wyników przeprowadzanych badań opracowywane są okresowe oceny jakości wody, 

które są zamieszczane na stronie internetowej.  

Monitoringiem objęta jest również ciepła woda użytkowa. 

Obowiązek badania w niej Legionella sp. od 1 stycznia 2008 r. 

wprowadzono rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 

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

U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.), jako profilaktykę zachorowań na 

legionelozę, która znajduje się na liście chorób zakaźnych obowiązkowo 

rejestrowanych i zgłaszanych Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z 

ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.). 

 

Wszelkie dodatkowe informacje nt. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi można 

uzyskać: 

o bezpośrednio w siedzibie stacji (Cieszyn ul. Liburnia 2),  

o telefonicznie (33-4794080-81, 33-4797010, 33-8520195),  

o bądź drogą elektroniczną (psse.cieszyn@pis.gov.pl)     

 

 

Woda wodociągowa produkowana przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia ludności, będąca pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

przedsiębiorców wodno-kanalizacyjnych (kontrola wewnętrzna), jeżeli zapewniono właściwy stan 

instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej, jest bezpieczna i nie wymaga stosowania dodatkowych 

urządzeń doczyszczających. 
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