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Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1437) 
oraz § 23 ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 1,2 ust. 4 pkt 1 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 
r. poz 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu dokonał obszarowej 
oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie Miasta 
Oświęcim i Gminy Oświęcim. 

1. Producenci wody 

Na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim funkcjonuje 1 wodociąg publiczny 

administrowany przez Przedsiębiorstwo WodoCiągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oświęcimiu. 

Wodociąg zaopatrywany jest w wodę do spożycia z dwóch ujęć: zasilanego ze studni 

głęb inowych ze stacją uzdatniania wody w Zaborzu przy ul. Grojeckiej i zasilanego ze studn i 

infiltracyjnych zlokalizowanych w międzywalu rzeki Soły ze stacją uzdatniania wody 

w Oświęcimiu Zasolu przy ul. Ostatni Etap 6. 

Ponadto na terenie Miasta Oświęcim zewidencjonowano wodociąg zaopatrujący 

w wodę do spożycia pracowników obszaru przemysłowego oraz kilka budynków w Dworach. 

Wodociąg nadzorowany jest przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. Sp. Jawna w Oświęcimiu, 

ul. Chemików 1. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody 

2.1 wielkość produkcji 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu dostarcza 9946 m3fdobę. 

Wodociąg zakładowy Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. Sp. Jawna w Oświęcimiu dostarcza 400 

m3fdobę· 
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2.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu zaopatruje w wodę do spożycia na 
terenie Miasta i Gminy Oświęcim około 54571 mieszkańców. 

2.3. Jakość wody 

2.3.1. Badania wody 

W 2020 r w ramach monitoringu jakości wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, próbkobiorcy PSSE w Oświęcimiu 
pobrali do analizy 31 próbek wody w zakresie parametrów gr A oraz 4 próbki w zakresie 
parametrów gr B zgodnie z harmonogramem poboru próbek. Analizy próbek wody zostały 
wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Krakowie. 
Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom na terenie Miasta i Gminy 

Oświęcim była prowadzona zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody 

zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu. Do 

analizy pobrano 34 próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz 4 próbki w zakresie 

parametrów grupy B. Analizy próbek wody pobranych przez próbkobiorców wykonywane 

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0 .0. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6 

oraz Laboratorium JARS Sp. z 0.0. Filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7. 

W zakresie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych oraz 

chemicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi( Dz. U. z 2017 r poz 2294) 

W wodociągu zakładowym zaopatrującym w wodę do s pożycia pracowników obszaru 
przemysłowego i kilka gospodarstw domowych próbkobiorcy PSSE w Oświęcimiu pobrali do 
analizy 4 próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów 
grupy B zgodnie z harmonogramem poboru próbek. Analizy próbek wody zostały wykonane 
przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Krakowie. W takiej samej ilości i tym samym zakresie podmiot kontrolowany w ramach 
wewnętrznej kontroli zlecił do wykonania analizy w Laboratorium Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oświęcimiu oraz Laboratorium JARS Sp. z 0.0. Filia 
Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7. 

2.3.2. Sposób uzdatniania wody 

Woda z wodociągu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu uzdatniana jest 
poprzez filtrację i dezynfekcję (SUW Zasole - dwutlenek chloru; SUW Zaborze -lampa UV 
podchloryn sodu w przypadku awarii ). 

Woda z wodociągu nadzorowanym przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. Sp. Jawna w 
Oświęcimiu, uzdatniana jest na drodze filtracji, dezynfekcji lampą UV. 
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2.4. Przekroczenia wartości dopuszcza lnych parametrów jakości wody 

W 2020 roku w 1 próbce pobranej w zakresie parametrów grupy A z sieci wodociągu 
publicznego, w punkcie - SUW Zasole -Oświęcim ul. Ostatni Etap, stwierdzono przekroczenie 
parametru: mętność. 
W sieci wodociągu zakładowego w żadnej pobranej próbce wody do spożycia nie 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów. 

2.5. Postępowanie administracyjne 

Powiadomiono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu o przekroczeniu 
badanego parametru w wodzie i zobowiązano do podjęcia niezwłocznych działań w celu 
wyeliminowania nieprawidłowości. W związku z przekroczeniem parametru mętność 

wyda no decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z sieci wodociągu 

publicznego. 

2.6. Działania naprawcze 

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru: mętność w punkcie czerpalnym -
SUW Zasole, Oświęcim ul. Ostatni Etap, wyłączono z eksploatacji na ujęciu studnie położone 
najbliżej koryta rzeki. Podjęte niezwłocznie działania doprowadziły do poprawy jakości wody, 
co potwierdziły badania laboratoryjne. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego. 

Na podstawie prowadzonych w 2020 r badań jakości wody przeznaczonej do spożyc ia przez 
ludzi stwierdzono ,że woda na terenie Miasta i Gminy Oświęcim była bezpieczna dla zdrowia 
konsumentów i nadawała s ię do spożycia przez ludzi. 

Przekroczenie parametru mętność było spowodowane wystąpieniem wysokiego stanu wody 
w rzece Soła po intensywnych opadach deszczu. 

Otrzymuja: 

1. Urząd Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2 

@urząd Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12 

3. Starostwo Powiatu Oświęcimskiego 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 

4. a.a. 

Państv..'owy Powiatowy 
Inspe~<tor Sa itar~y w Oświęcimiu 

Z !,lp. mgr #\I 'fk~,a Guzdek 
Kierownik Sekcji ad70ru HIgieny Komunalnej 
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