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Dotyczy: okresowej oceny jakości wody za rok 2022 dostarczanej przez wodociągi: Zawoja Czatoża, 
Zawoja Przysłop oraz Zawoja Centrum 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 195               

z późn. zm.) oraz § 22 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), na podstawie: 

− wyników próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną [5 próbek          

z wodociągu Zawoja Czatoża, w tym 4 w kierunku parametrów grupy A oraz 1 w kierunku 

parametrów grupy B); 3 próbki wody z wodociągu Zawoja Przysłop, w tym 2 w kierunku 

parametrów grupy A oraz 1 w kierunku parametrów grupy B; 5 próbek z wodociągu Zawoja 

Centrum, w tym 4 w kierunku parametrów grupy A oraz 1 w kierunku parametrów grupy B;                  

a także wyników przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 

„ZAWOJA” Sp. z o. o., 34-223 Zawoja 1854 wykonane w ramach kontroli wewnętrznej                    

z wodociągu Zawoja Czatoża 5 próbek, w tym 4 w kierunku parametrów grupy A oraz                      

1 w kierunku parametrów grupy B); z wodociągu Zawoja Przysłop (3 próbki wody, w tym                     

2 kierunku parametrów grupy A oraz 1 w kierunku parametrów grupy B; z wodociągu Zawoja 

Centrum 5 próbek, w tym 4 w kierunku parametrów grupy A oraz 1 w kierunku parametrów 

grupy B), 

ocenił wodę dostarczaną przez wodociąg Zawoja Czatoża, Zawoja Przysłop oraz Zawoja Centrum                  

w roku 2022 jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1-4 wyżej 

wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia – przydatną do spożycia.  

W ramach przedmiotowej oceny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej, 

uwzględniając informacje oraz dane zgromadzone w ramach prowadzonego przez siebie monitoringu 

jakości wody, w szczególności: 

1)  dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w roku 2022 w ramach kontroli 

wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 

„ZAWOJA” Sp. z o. o., dotyczącej wodociągu Zawoja Czatoża, Przysłop oraz Centrum,            

w wyniku której nie stwierdził przekroczeń parametrów określonych w wyżej wymienionym 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W próbka wody pobranych przez przedstawicieli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej wystąpiły przekroczenia parametrów: 
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− w wodociągu Zawoja Przysłop wystąpiło przekroczenie parametru mętność (wynik 1,4 NTU)             

w próbce wody pobranej w kierunku parametrów grupy A w dniu 10 stycznia 2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej wydał informację w związku 

ze stwierdzonym przekroczeniem parametru. Właściciel wodociągu podjął działanie 

naprawcze, a ich efekt udokumentował wynikiem badania wody potwierdzającym jej właściwą 

jakość,  

− w wodociągu Zawoja Przysłop wystąpiły przekroczenia parametrów: liczby bakterii grupy coli 

w ilości 6 jtk/100ml, liczba enterokoków w ilości 6 jtk/ 100 ml oraz ogólna liczba 

mikroorganizmów (22±2) °C po (68±4) h w liczbie 110 jtk/1ml w próbce wody pobranej                 

w kierunku parametrów grupy A w dniu 20 czerwca 2022 r. przez przedstawiciela 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej. Po analizie 

sprawozdania z badań wody wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia do 

zarządcy wodociągu, po czym podjął on działania naprawcze, a ich efekt udokumentował 

wynikiem badania wody potwierdzającym jej właściwą jakość, 

− w wodociągu Zawoja Centrum wystąpiło przekroczenie parametru mętność (wynik 2,9 NTU)             

w próbce wody pobranej w kierunku parametrów grupy A w dniu 20 czerwca 2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej wydał decyzję o warunkowej 

przydatności wody do spożycia w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru. 

Właściciel wodociągu podjął działanie naprawcze, a ich efekt udokumentował wynikiem 

badania wody potwierdzającym jej właściwą jakość,  

− w wodociągu Zawoja Centrum wystąpiło przekroczenie parametru mętność (wynik 1,9 NTU)             

w próbce wody pobranej w kierunku parametrów grupy B w dniu 10 stycznia 2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej wydał informację w związku 

ze stwierdzonym przekroczeniem parametru. Właściciel wodociągu podjął działanie 

naprawcze, a ich efekt udokumentował wynikiem badania wody potwierdzającym jej właściwą 

jakość,  

 

2) ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również 

terminowość przesyłania danych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego           

w Suchej Beskidzkiej, stwierdzone uchybienia: 

 

− z wodociągu Zawoja Centrum: nie otrzymano sprawozdania z badania wody w kierunku 

parametrów grupy A zaplanowanej na miesiąc wrzesień oraz lipiec w ramach kontroli 

wewnętrznej, 

− z wodociągu Zawoja Czatoża: nie otrzymano sprawozdania z badania wody w kierunku 

parametrów grupy A zaplanowanej na miesiąc wrzesień oraz w kierunku parametrów grupy B 

zaplanowanej na miesiąc lipiec w ramach kontroli wewnętrznej, 

− z wodociągu Zawoja Przysłop: nie otrzymano sprawozdania z badania wody w kierunku 

parametrów grupy A zaplanowanej na miesiąc listopad w ramach kontroli wewnętrznej, 

 

3) zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych, uzyskanych w oparciu o badania 

własne i dokonał ich analizy. 
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W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej 

Beskidzkiej, nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę 

dostarczaną przez wodociąg Zawoja Czatoża, Zawoja Przysłop oraz Zawoja Centrum. 

 

 

 

 

  Z poważaniem 

 
                                                                         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
                                                                                         w Suchej Beskidzkiej 

 
                                              dr inż. Janina Gołuszka 

                                                                          
Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Otrzymują: 

1) Adresat 
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o. o., 34-223 Zawoja 1854 
3) aa 

 
 
Wyk.: Roksana Guzik, nr telefonu 33 876 71 36 
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