
OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU DLA GMINY WAŁBRZYCH

Gmina Wałbrzych zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Wałbrzych, którego 

zarządcą jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W mieście 

wyodrębnione są 3 strefy zaopatrzenia ze względu na pochodzenie wody.

W I półroczu 2022 roku pobrano do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych

36 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów                             

i Kanalizacji oraz 12 próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną.

 W strefie Wałbrzych 1 pobrano 19 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 2 próbki 

do badań w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej oraz 2 próbki wody do 

badań w ramach nadzoru PIS.

 W strefie Wałbrzych 2 pobrano 8 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę 

do badań w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej oraz 5 próbek wody do 

badań w ramach nadzoru PIS.

 W strefie Wałbrzych 6 pobrano 2 próbki do badań w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę do 

badań w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej oraz 2 próbki wody do badań 

w ramach nadzoru PIS.

 W strefie Wałbrzych 9 pobrano 3 próbki do badań w zakresie parametrów grupy A w ramach 

kontroli wewnętrznej oraz 3 próbki wody do badań w ramach nadzoru PIS. 

W I półroczu 2022 r. wydano 48 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi, nie 

kwestionując  żadnej próbki wody pobranej w gminie Wałbrzych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody pod względem mikrobiologicznym oraz 

fizykochemicznym stwierdzono, że woda nadawała się do spożycia i była bezpieczna dla konsumentów.

Niemniej jednak w przypadku awarii na ujęciu lub w sieci wodociągowej oraz na skutek zbyt małego 

rozbioru wody może dochodzić do jej wtórnego zanieczyszczenia. Należy pamiętać, że w wodzie stojącej 

wszystkie procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne zachodzą szybciej niż w wodzie płynącej. Dlatego 

po dłuższej przerwie w użytkowaniu instalacji wodnej (po nocy lub kilkudniowej nieobecności 

w mieszkaniu) powinno się spuścić trochę wody zanim przeznaczy się ją do spożycia (nie trzeba wody 

wylewać do zlewu, można np. skorzystać z toalety).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Wałbrzychu
ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu

z up. Iwona Jędraszczyk
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)


		2022-08-10T10:53:26+0000
	PPIS w Wałbrzychu z up. Iwona Jędraszczyk; Kierownik Oddziału HK




