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Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
Gminy Cisek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
W oparciu o art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r,
poz. 1261 ze zm.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) i § 20.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r.,
poz.1989).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu
prowadząc monitoring nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, na podstawie okresowej oceny jakości
wody dokonał obszarowej oceny jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów.
Producentem wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej na teren gminy jest Spółdzielnia Usług
Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las, Cisek ul. Kochanowskiego 79, która jest jednocześnie odpowiedzialna
za jakość wody dostarczanej z wymienionych wodociągów.
Na terenie Gminy Cisek zlokalizowany jest 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości
Błażejowice, korzystający z ujęć wód podziemnych, z utworów trzeciorzędowych. Wodociąg zasilany jest
przez dwie studnie wiercone pracujące naprzemiennie.
Stan sanitarno-techniczny stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody jest dobry.
W miarę potrzeb na bieżąco prowadzone są drobne naprawy i malowanie urządzeń wodnych
i budynku stacji uzdatniania wody.
W 2017 roku nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zarówno
pod względem mikrobiologicznym jak i fizyko –chemicznym. W związku z powyższym nie prowadzono
dezynfekcji wody jak i nie wdrożono postępowania administracyjnego oraz działań naprawczych.
Nie wpłynęły do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu żadne
interwencje mieszkańców gminy Cisek, dotyczące pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody
przeznaczonej do spożycia oraz zgłoszenia niepożądanych reakcji zdrowotnych związanych ze spożywaniem
wody z wodociągu.

Dane o wodociągu przedstawiono w tabeli poniżej.
Lp.
1.

Wodociąg

Wielkość
produkcji
[m3/dobę]

Liczba
ludności
zaopatrywanej
w wodę

Błażejowice

290

2510

Zaopatrywane
miejscowości
Błażejowie, Łany,
Miejsce Odrzańskie,
Podlesie, Przewóz,
Nieznaszyn, Dzielnica,
Roszowice

Uzdatnianie
wody (metody)

napowietrzanie
filtracja

Jakość
wody na
koniec
2017r. –
przydatna
do
spożycia

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.
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Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań wody pobranej przez inspekcję
sanitarną i przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że mieszkańcy gminy Cisek są zaopatrywani w wodę
bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów
w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych
w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy
Cisek nie stanowiła ryzyka dla zdrowia ludzi i była przydatna do spożycia.

Obszarowa ocena o jakości wody, wydana jest w celu poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie – Koźlu
mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek
2. a/a -strona internetowa PSSE www.sanepid.k-k.pl
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