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OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 19 ust. 1 i § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.,
poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydaje obszarową ocenę
o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Kłobuck za rok 2015.
Na terenie gminy Kłobuck realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Kłobuck należący do: Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa.
Średnia dobowa produkcja wody w 2015 r. wynosiła około 2150 m3/d; liczba zaopatrywanej
ludności – około 21 000 osób.
Ujmowana woda poddawana jest uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów
technologicznych: napowietrzania, odżelaziania oraz filtracji. Uzdatniona woda poddawana jest
dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.
Na podstawie badań prób wody pobranych w ciągu roku przez przedstawicieli
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w ramach kontroli urzędowej
oraz przez uprawnionych próbkobiorców w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez
PW i K Okręgu Częstochowskiego S. A. stwierdzono, że woda spełniała wymagania zawarte w
przywołanym na wstępie rozporządzeniu i nadawała się do spożycia przez ludzi.
2. Wodociąg publiczny Łobodno należący do: Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa.
Średnia dobowa produkcja wody w 2015 r. wynosiła około 2 700 m3/d; liczba zaopatrywanej
ludności – około 4 800 osób.
Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu a jedynie dezynfekcji za pomocą
podchlorynu sodu.
Na podstawie badań prób wody pobranych w ciągu roku przez przedstawicieli
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w ramach kontroli urzędowej
oraz przez uprawnionych próbkobiorców w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez
PW i K Okręgu Częstochowskiego S. A. stwierdzono, że woda spełniała wymagania zawarte w
przywołanym na wstępie rozporządzeniu i nadawała się do spożycia przez ludzi.

W roku 2015 z terenu gminy Kłobuck nie wpłynęły żadne zgłoszenia związane
z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody. Nie prowadzono również żadnych postępowań
administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli
urzędowej oraz wyników badań wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdza, że w roku 2015 na
terenie gminy Kłobuck woda spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U., poz. 1989) i nadawała się do spożycia przez ludzi.
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