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W województwie śląskim w 2013 r. próbki wody do badań pobrano z 59 ujęć wód 

powierzchniowych, z których wody wykorzystywane są do celów wodociągowych. Są to 

zarówno ujęcia o bardzo dużej ilości ujmowanej do uzdatnienia wody, zaopatrujące kilkaset 

tysięcy osób, jak np. ujęcia usytuowane na zbiornikach Goczałkowickim i  Czanieckim,  czy 

też ujęcia o niewielkiej wydajności, zaopatrujące w wodę po uzdatnieniu, od kilkudziesięciu 

do kilkuset osób. Na koniec roku 2013 pracowało 58 ujęć. Ujęcie powierzchniowe oparte na 

potoku „Kamienny” w Ślemieniu, decyzją właściciela zostało wyłączone. Jednakże pobrano 

próbkę wody przed likwidacją obiektu i dlatego określono dla tego obiektu kategorię jakości 

ujmowanej wody powierzchniowej. 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

(Dz. U. Nr 204, poz. 1728).  

W cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska określono minimalną roczną 

częstotliwość pobierania próbek wody dla poszczególnych Grup (I-III) wskaźników jakości 

wody, uzależnioną głównie od liczby osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia, a także od 

kategorii jakości wody A1-A3. W rozporządzeniu tym sprecyzowano także, jakie parametry 

mieszczą się w danej Grupie wskaźników jakości wody. Grupa I  obejmuje 13 podstawowych 

parametrów fizykochemicznych. Do Grupy II  zaliczono 9 nieorganicznych i organicznych 

parametrów chemicznych oraz 2 wskaźniki mikrobiologiczne, tj. bakterie grupy  coli i coli 

typu kałowego. Grupa III  obejmuje 15 pierwiastków oraz substancji organicznych 

i nieorganicznych, a także 2 wskaźniki mikrobiologiczne, tj. Salmonellę i paciorkowce 

kałowe. 

Kontrolę jakości wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzą Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 

w: Bielsku Białej, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu,  Tychach i Żywcu.  

Badania wód z ujęć wykonywane były w Zintegrowanym Laboratorium Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, które obejmuje Laboratorium Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz laboratoria Powiatowych Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych w: Bielsku Białej, Dąbrowie Górniczej, Tychach i Żywcu. 

W kilku przypadkach analiza jakości wody była przeprowadzana w ramach prowadzenia 

kontroli wewnętrznej, realizowanej przez podmioty  zewnętrzne, a następnie wyniki 

przekazano właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Całość 
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danych jest raportowana miesięcznie w systemie EXCELL WODA (relacyjna baza danych 

oraz system danych przestrzennych) do WSSE w Katowicach, a następnie, raz w roku, całość 

zgromadzonej informacji jest przekazywana Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Częstotliwość pobierania i  badania  próbek wody z każdego ujęcia starano się 

realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska, 

czyniono także starania, aby oznaczenia wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych  

były wykonywane w jak najszerszym zakresie,  określonym dla Grup I-III. Wszelkie dane 

statystyczne dotyczą tylko parametrów jakości wody określonych w ww. rozporządzeniu. 

 

W 2013 roku pobrano łącznie 132 próbki wód powierzchniowych wykorzystywanych 

do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,  w których wykonano 2766 oznaczeń 

fizykochemicznych i 289 oznaczeń mikrobiologicznych.  

W zakresie badań mikrobiologicznych można zaobserwować, począwszy od 2007r., 

nieznaczne wahania ilości wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych w zakresie 

Grup II i III. 
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Wykres 1.  

Porównanie ilości oznaczeń mikrobiologicznych wykonanych w próbkach wody pobranych do badań. 

 

Na podstawie wszystkich uzyskanych, w omawianym okresie sprawozdawczym, 

wyników badań fizykochemicznych i  mikrobiologicznych próbek oraz w oparciu 

o  przeprowadzoną ocenę ich jakości, wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 do 
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rozporządzenia Ministra Środowiska,  przyjęto dla każdego analizowanego ujęcia 

odpowiednią  kategorię jakości wody A1, A2, lub A3.  

 

Kategorie jakości wody 

W odniesieniu do skontrolowanych w 2013 roku wód z ujęć, określono następujące kategorie:  

 

� 16 – kategoria jakości wody A1 – co stanowi odpowiednio 27,1%, 

� 39 – kategoria jakości wody A2 – co stanowi odpowiednio 66,1%, 

� 4 – kategoria jakości wody A3 – co stanowi odpowiednio 6,8%, 

 

 

 

 

A2

A1

A3

 
Wykres2.  

Wykaz ilościowy klasyfikacji obiektów dla poszczególnej kategorii jakości wody. 
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Mapa nr 1. Kategorie jakości wody. 
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Zgodnie z zapisami  rozporządzenia Ministra  Środowiska:  

- do kategorii A1 – można zaliczyć wody, które w zależności od uzyskanych wartości  

granicznych wskaźników jakości wody, wymagają prostego uzdatnienia  fizycznego, 

w szczególności filtracji  oraz dezynfekcji;   

- do kategorii A2- zalicza się wody wymagające typowego uzdatnienia fizycznego 

i chemicznego, w szczególności  utleniania, wstępnej koagulacji, flokulacji, dekantacji, 

filtracji i dezynfekcji końcowej;  

- do kategorii A3 - wymaga wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego oraz 

chemicznego i poza wyżej wyszczególnionymi procesami także adsorpcji na węglu 

aktywnym i końcowego ozonowania lub dezynfekcji. 

 
W kilku przypadkach zdecydowano, iż przekroczenie wartości dla jednego parametru 

nie powinno obniżyć kategorii jakości, w porównaniu do lat ubiegłych. Należy tu zaznaczyć, 

iż raport ten dotyczy jakości substratu dla produktu, jakim jest woda przeznaczona do 

spożycia przez ludzi. Woda ujmowana ze wszystkich ujęć powierzchniowych jest poddawana 

procesom uzdatniania w stacjach uzdatniania wody, a następnie podawana do sieci 

wodociągowej, gdzie jej jakość jest również kontrolowana przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, celem zapewnienia ludności dostępu do wody przeznaczonej do 

spożycia o odpowiednio wysokiej jakości.  

W porównaniu z rokiem 2012 kategorie jakości wody uległy obniżeniu. Największa 

liczba badanych ujęć, tj. 36 obiektów, otrzymało kategorię jakości A2, zaś 4 obiekty 

otrzymały kategorię jakości wody A3. Żaden obiekt nie został sklasyfikowany poza kategorię 

A3 jakości wody. 16 obiektów uzyskało kategorię A1 jakości wody. 

Kategorię jakości wody A1 uzyskały, występujące najczęściej w rejonach górskich, 

ujęcia o niewielkiej produkcji dobowej, np. potok Złota Roztoka w Bielsku Białej, potok 

Wysoki w Jaworzu, potok Białka w Bystrej. Z uwagi na ilość produkowanej wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, są to ujęcia zaopatrujące niewielkie populacje. Jakość 

wody w tych ujęciach od kilku nie ulega zmianie, co może świadczyć o poprawnej lokalizacji 

ujęć i zdecydowanie ułatwia prowadzenie procesów dezynfekcji wody. 
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Rys. nr 1.                                                                    Rys. nr 2. 

Ujęcie zlokalizowane na potoku Białka                     Ujęcie zlokalizowane na potoku Wysoki w Jaworzu 

 

 

Podczas przyporządkowywania kategorii jakości wody za rok 2013, w kilku 

przypadkach, w porównaniu do roku 2012, stwierdzono poprawę jakości wody. Takim 

przykładem są  ujęcie oparte na: potoku bez nazwy w Wilkowicach oraz potoku Mesznianka 

w Mesznej. Obiekty te uzyskały za rok 2013 kategorię A1 jakości wody, przy kategorii A2 

jakości wody za rok 2012. 

 

 
Rys. nr 3. 
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Ujęcie zlokalizowane na potoku Kalonka 

 

 

Część obiektów, którym została przypisana kategoria A2 jakości wody, za 2012 rok wykazały 

stabilną jej jakość. Takim przykładem są ujęcia oparte na: potoku Romanka w Żabnicy, 

stawie Kopalniok w Czechowicach Dziedzicach czy na rzece Żylicy w Szczyrku. Również za 

rok 2012 zaklasyfikowano jakość wody na tym ujęciu do kategorii A2. 

 

 
Rys.4.  

Miejsce ujmowania wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Szczyrku. 

 

 

Jak w poprzednich latach kategorię jakości A2 przyznano także ujęciom zlokalizowanym na 

zbiorniku Czanieckim. Na tym akwenie wodnym są zlokalizowane dwa ujęcia. Jednym z nich 

jest ujęcie wykorzystywane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

w Katowicach. Ujmowana woda poddawana jest procesom uzdatnienia w Zakładzie 

Produkcji Wody w Kobiernicach i przesyłana jest na obszar aglomeracji śląskiej. Drugim 

ujęciem jest ujęcie wykorzystane przez AQUA S.A w Bielsku Białej, zaopatrujące w wodę 

przeznaczoną do spożycia ludność Bielska Białej i powiatu bielskiego. Technologie 

uzdatniania wód z ww. ujęć, zapewniają właściwe uzdatnienie i jakość wody podawanej do 

sieci wodociągowej. Ujęcie o największej produkcji wody, zaopatrujące w wodę „serce” 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, tj. ujęcie oparte na zbiorniku „Goczałkowice” 
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w Goczałkowicach, również potwierdziło stabilną jakość wody i otrzymało ponownie 

kategorię A2.  

 

 

 

Rys. 5.  

Ujęcie zlokalizowane na zbiorniku Goczałkowice 

 
Innym ujęciem, które uzyskało kategorię jakości wody A2, zaopatrujące ludność aglomeracji 

śląskiej, jest „Kanał Piaskownia” w Sosnowcu. 

Innymi obiektami o zbliżonej produkcji były ujęcia zlokalizowane na zbiorniku Wapienica 

oraz ujęcie oparte na potoku Żydowskim. PPIS w Bielsku Białej przyporządkował, za 2013 

rok kategorię A2 jakości wody. 

 

            

 

Rys. nr 6.      Rys. nr 7.  

Ujecie zlokalizowane na zbiorniku Wapienica  Ujęcie zlokalizowane na potoku Żydowskim 



 10 

 

 

Należy tu zaznaczyć, iż pogorszenie jakości wody ujmowanej nie wpłynęło na jakość 

produktu, jakim jest woda przeznaczona do spożycia przez ludzi podawana do sieci 

wodociągowej przez wyspecjalizowane urządzenia wodociągowe – stacje uzdatniania wody, 

w których woda jest pod stałym nadzorem zarówno organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

jak i podmiotów realizujących zbiorowe zaopatrzenie wodę w ramach prowadzenia kontroli 

wewnętrznej. 

 Dwa obiekty, które w 2012 zaklasyfikowane poza kategorię A3, jakości wody, 

tj. ujęcia oparte na potoku Glinne i Leśnianka, za rok 2013 otrzymały kategorię A2 jakości 

wody. 

W porównaniu do roku 2012, tylko 4 obiekty uzyskały kategorię A3 jakości wody. 

Są to ujęcia oparte na: rzece Piotrówce w Zebrzydowicach, potoku Olecko w Istebnej, 

dopływie potoku Kalonka w Słotwinie, rzece Sole w Węgierskiej Górce. Pogorszenie jakości 

wody zostało stwierdzone tylko dla ujęcia zlokalizowanego na rzece Sole w Węgierskiej 

Górce. Klasyfikacja taka była spowodowana zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 

tj. paciorkowcami kałowymi, Escherichią coli, bakteriami grupy coli czy obecnością 

Salmonelli oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Zastosowane procesy 

uzdatniania wody, tj. koagulacja, sedymentacja, filtracja oraz dezynfekcja końcowa przy 

zastosowaniu podchlorynu sodu, gwarantowały uzyskanie wody przeznaczonej do spożycia 

o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach.  
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Rys. 8.  

Miejsce ujmowania wody na rzece Koszarawa dla Stacji Uzdatniania Wody w Żywcu. 

 

 

 
Rys. 9.  

Miejsce ujmowania wody dla Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zebrzydowicach. 

 

 Nowym ujęciem powierzchniowym, uruchomionym przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie jest ujęcie oparte na kanale Piaskownia 

w Jaworznie. Ujęcie zostało uruchomiono w drugiej połowie roku. PPIS w Jaworznie na 

podstawie wyników badań, nadał kategorię A1 jakości wody. 
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Rys.10.  

Miejsce ujmowania wody dla ujęcia Piaskownia w Jaworznie. 

 Należy tu zaznaczyć, iż jedno z większych ujęć wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

oparte na zbiorniku Kozłowa Góra w Wymysłowie, decyzją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. w Katowicach, cały 2013 rok było wyłączone z eksploatacji. 

  

Reasumując, można uznać, iż badane próbki wody z ujęć wód powierzchniowych 

z terenu województwa śląskiego były dyskwalifikowane poniżej kategorii A1, głównie ze 

względu na występujące w nich zanieczyszczenia mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, 

bakterie grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne), paciorkowce kałowe oraz stwierdzaną 

obecność bakterii z rodzaju Salmonella.  

W porównaniu do roku 2012, cztery ujęcia otrzymały kategorię A3, natomiast żaden 

obiekt nie został zaklasyfikowany poza kategorię A3. Obniżenie kategorii wody było 

spowodowane tylko silnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym oraz zbyt małą ilością 

badań, które pozwoliłyby na bardziej obiektywną ocenę.   

W województwie śląskim ok. 2,5 mln ludzi jest zaopatrywanych w wodę 

przeznaczoną do spożycia pochodzącą właśnie z ujęć wód powierzchniowych, dlatego tak 

ważne jest prawidłowe prowadzenie, przez wszystkich, gospodarki wodno ściekowej. Należy 

kłaść większy nacisk na podnoszenie świadomości społeczeństwa, również w zakresie 

ochrony naturalnych zasobów wodnych. 
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Podsumowanie i wnioski 

 

 

1. W 2013 roku, skontrolowano 59 ujęć wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, z których 16 zakwalifikowano 

do kategorii jakości wody - A1, 39 do kategorii jakości -  A2, 4 do kategorii jakości – A3, 

0- poza kategorię A3. 

2. W znacznym stopniu na obniżenie kategorii jakości wód z ujęć powierzchniowych 

wpłynęły stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne tych wód.  

3. Należy kontynuować prowadzenie prac, bowiem dalsze badania i analizy wyników, 

pozwolą na porównanie zmian jakości wód w ujęciach powierzchniowych na przestrzeni 

lat. Należy także czynić starania o poszerzenie zakresu badań wody w ujęciach 

o wskaźniki z  Grupy II i III oraz zwiększenie  częstotliwości badań  tych wód.  

4. Stacje uzdatniania wody pobierające nie zawsze  najlepszy substrat, wytwarzają produkt, 

który jest bezpieczny dla ludzi i zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 

29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn zmian). 

5. Czynić starania o zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie celowości ochrony 

zasobów wodnych, w tym ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie odpowiedniej 

gospodarki wodno – ściekowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
Jarosław Paciej 

Barbara Patro 
 

Zatwierdził 
Bogdan Czapla 

 



nazwa uj ęcia nazwa miejscowo ści
Kategoria 

jako ści wody

Strumień rzeka Wisła Strumień A2

Wisła zbiornik Czarne Wisła A2

Wisła potok Gościejów Wisła A2

Ustroń potok Górnik Ustroń A2

Potok Salamandra Dzięgielów A1

Zebrzydowice rzeka Piotrówka Zebrzydowice A3

Brenna Chrobaczy Brenna A1

Brenna Hołcyna Brenna A1

Potok Prądowiec Istebna A2

Potok Nad Brzyszkiem Istebna A2

Potok Olecko Istebna A3

Potok Krężelka Jaworzynka A2

Istebna Kubalonka potok Spod Kubalonki Istebna A2

KLASYFIKACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO 
ZAOPATRZENIA LUDNO ŚCI W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA  PRZEZ 

LUDZI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W  2013 ROKU



nazwa uj ęcia nazwa miejscowo ści
Kategoria 

jako ści wody

Brenna Jatny potok Jatny Brenna A1

Rzeka Koszarawa Żywiec A2

Potok Leśnianka Żywiec A2

Potok Bystra Kamesznica A2

Potok Romanka Żabnica A2

Potok "Bez nazwy" w Gilowicach Gilowice A1

Potok Kocierzanka w Kocierzu 
Moszczanickim

Łękawica A2

Potok Cięcinka Cięcina A2

Potok Przybędza Przybędza A1

Potok Wieśnik Radziechowy A2

Potok Pierlaków Sopotnia Wielka A2

Dopływ Potoku Kalonka Słotwina A3

Potok Czarny Laliki A2

Potok Roztoka Zwardoń A2

Potok Kamienny Ślemień A2

potok bez nazwy w Tresnej Małej Tresna Mała A1



nazwa uj ęcia nazwa miejscowo ści
Kategoria 

jako ści wody

Jezioro Żywieckie Zarzecze  ośrodek Neptun A2

Potok Stachurski Tresna Mała A1

Potok Glinne Korbielów A2

Potok Frydziowski Ślemień A2

Potok Bartoszowiec Łodygowice A1

Rzeka Soła Węgierska Górka A3

zbiornik Tresna Tresna A2

lewy dopływ potoku Roztoka Czernichów A2

Kobiernice Kobiernice A2

zbiornik 'Wapienica Bielsko Biała A2

potok Żydowski Bielsko Biała A2

Rzeka Żylica Szczyrk A2

Straconka I Bielsko Biała A2

Potok Białka Bystra A2

Staw Kopalniok Czechowice Dziedzice A2

potok bez nazwy w Wilkowicach Wilkowice A1



nazwa uj ęcia nazwa miejscowo ści
Kategoria 

jako ści wody

Potok Wysoki Jaworze A2

potok Mesznianka Meszna A1

potok Zimny Bielsko Biała A1

Potok Pisarzówka Bielsko Biała A1

Potok Złota Roztoka Bielsko Biała A2

Zakład Produkcji Wody Czaniec Czaniec- Kobiernice A2

Potok Zimnik Wilkowice A1

Potok Wilkówka Wilkowice A1

Piaskownia Jaworzno A1

Czarna Przemsza Będzin A2

Piaskownia Sosnowiec A2

 Dziećkowice Chełm Śląski A2

Dziećkowice Imielin A2

Goczałkowice Łąka A2



Raport
Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb Wapienica

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-27Data pobrania próbki

= 4,63Azotany mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 124Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 4Temperatura oC
= 86Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-15Data pobrania próbki

= 0,85Azot Kjeldahla mg/l
= 3,18Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 21Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,011Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 67Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10Temperatura oC
= 86Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 2Zawiesiny mg/l
= 0,084Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Żydowski

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-27Data pobrania próbki

= 5,44Azotany mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 89Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 4Temperatura oC
= 90Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-15Data pobrania próbki

= 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3,21Azotany mg/l
= 10Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 21Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 6Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 0,011Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 66Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 6,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 9Temperatura oC
= 86Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,097Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Straconka I

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-24Data pobrania próbki

= 0,55Azot Kjeldahla mg/l
= 6,25Azotany mg/l
= 515Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 15Barwa mg/l Pt
< 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 9Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 515Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 134Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 9,6Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 9Temperatura oC
= 79Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Zimny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-23Data pobrania próbki

< 0,001Arsen mg/l
= 1,4Azot Kjeldahla mg/l
= 8,52Azotany mg/l
= 7Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,026Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 3,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,012Bor mg/l
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 7Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) ug/l
= 131Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= 0Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 15,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6Temperatura oC
= 106Tlen rozpuszczony %
< 0,002Wanad mg/l
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-01Data pobrania próbki

= 6,88Azotany mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Zimny

< 0,15Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 104Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Pisarzówka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-01Data pobrania próbki

= 6,88Azotany mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 104Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 6 z 102



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Bielsko-BiałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Złota Roztoka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-01Data pobrania próbki

= 6,44Azotany mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 153Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8Temperatura oC
= 93Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 3,6Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 7 z 102



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BystraMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Białka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-05Data pobrania próbki

= 0,44Azot Kjeldahla mg/l
= 4,45Azotany mg/l
= 54Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 41Barwa mg/l Pt
= 1,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 27Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 70Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 88Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Czechowice-DziedziceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: st. Kopalniok

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-04Data pobrania próbki

= 0,72Azot Kjeldahla mg/l
= 5,19Azotany mg/l
= 300Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,038Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 2,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 42Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 300Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,064Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 0,207Pestycydy (suma) ug/l
= 266Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 10,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10Temperatura oC
= 80Tlen rozpuszczony %
< 0,002Wanad mg/l
< 0,0000003Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,086Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

JaworzeMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Wysoki

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-04Data pobrania próbki

< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 7,7Azotany mg/l
= 12Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,009Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 2,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 4Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 12Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 0,207Pestycydy (suma) ug/l
= 102Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 11,7Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10Temperatura oC
= 104Tlen rozpuszczony %
< 0,002Wanad mg/l
< 0,0000003Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

MesznaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Mesznianka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-19Data pobrania próbki

= 0,58Azot Kjeldahla mg/l
= 5,03Azotany mg/l
= 26Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 14Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 16Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 77Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 7Temperatura oC
= 87Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czaniec- AQUA

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-12Data pobrania próbki

< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
< 0,4Azotany mg/l
= 790Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
= 0,84Cynk mg/l
= 790Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 186Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,4Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 94Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 8,8Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-23Data pobrania próbki

< 0,001Arsen mg/l
= 0,74Azot Kjeldahla mg/l
= 1,84Azotany mg/l
= 10Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,041Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,024Bor mg/l
= 8Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czaniec- AQUA

= 7Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,011Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,207Pestycydy (suma) ug/l
= 197Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= 0Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 11,3Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 99Tlen rozpuszczony %
< 0,002Wanad mg/l
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,073Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-25Data pobrania próbki

= 6,88Azotany mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 104Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Temperatura oC
= 92Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czaniec GPW

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-12Data pobrania próbki

< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
< 0,4Azotany mg/l
= 750Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
= 1,1Cynk mg/l
= 750Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,04Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 194Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,1Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 98Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 5,4Zawiesiny mg/l
= 0,18Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-23Data pobrania próbki

< 0,001Arsen mg/l
= 0,8Azot Kjeldahla mg/l
= 1,48Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,039Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,024Bor mg/l
= 6Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

PorąbkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czaniec GPW

= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
= 0,011Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 8,3Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
< 0,207Pestycydy (suma) ug/l
= 197Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= 0Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 10,9Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11Temperatura oC
= 99Tlen rozpuszczony %
< 0,002Wanad mg/l
= -111Zapach stopień roz
= 4,4Zawiesiny mg/l
= 0,073Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-25Data pobrania próbki

= 6,44Azotany mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 153Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 8Temperatura oC
= 93Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 3,6Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

SzczyrkMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Żylica

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-12Data pobrania próbki

= 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 0,4Azotany mg/l
= 950Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,03Chrom mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 950Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,08Fluorki mg/l
< 0,09Fosforany mg/l
< 0,0004Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,01Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
< 0,008Ołów mg/l
= 119Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,3Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 87Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Wilkowicach

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-05Data pobrania próbki

= 0,44Azot Kjeldahla mg/l
= 2,58Azotany mg/l
= 13Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 26Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 6,9Odczyn (pH) pH
= 103Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 89Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Zimnik

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-05Data pobrania próbki

= 0,24Azot Kjeldahla mg/l
= 4,02Azotany mg/l
= 6Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 39Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 6,9Odczyn (pH) pH
= 103Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 84Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WilkowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Wilkówka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-05Data pobrania próbki

= 0,37Azot Kjeldahla mg/l
= 4,35Azotany mg/l
= 42Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 36Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 17Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,15Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 92Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,5Siarczany mg/l
< 0,1Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 88Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,05Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Chrobaczy

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-03Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,22Azot Kjeldahla mg/l
= 3,3Azotany mg/l
= 5Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,008Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,48Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,7Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 5Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,002Nikiel mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 0,58Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 63Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 9,4Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 5Temperatura oC
= 92,3Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 3,3Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-22Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 3,86Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 5,9Odczyn (pH) pH
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Chrobaczy

= 72Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,7Temperatura oC
= 98Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Hołcyna

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-22Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 2,72Azotany mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 5,8Odczyn (pH) pH
= 75Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,6Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-28Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,22Azot Kjeldahla mg/l
= 2,5Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,015Bar mg/l
= 2Barwa mg/l Pt
= 0,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 0,54Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,7Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 5Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 0,79Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 91,2Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Hołcyna

= 0,00072Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 11,1Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 12Temperatura oC
= 90,5Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

BrennaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Jatny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-19Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,28Azot Kjeldahla mg/l
= 5,6Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,011Bar mg/l
< 2Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 0,32Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 5,8Odczyn (pH) pH
= 0,53Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 81,3Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 9,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 92,7Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-27Data pobrania próbki

= 7,4Odczyn (pH) pH
= 12,9Temperatura oC
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

DzięgielówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Salamandra

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-10Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,49Azot Kjeldahla mg/l
= 9,5Azotany mg/l
= 18Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,019Bar mg/l
= 4Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,012Bor mg/l
= 0,99Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 9,7Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 8Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 18Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,003Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 490Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 41,6Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 5,9Temperatura oC
= 86,3Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Prądowiec

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-10Data pobrania próbki

= 0,1Amoniak mg/l
= 3,15Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 6Odczyn (pH) pH
= 62Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,8Temperatura oC
= 93Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-21Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,36Azot Kjeldahla mg/l
= 0,42Azotany mg/l
= 80Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,057Bar mg/l
= 22Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 5Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,9Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
= 0,018Cynk mg/l
= 40Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 80Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,11Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,089Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 4,4Odczyn (pH) pH
= 3,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 40,4Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Prądowiec

< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 8,8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 12,4Temperatura oC
= 85,9Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-02Data pobrania próbki

= 8,2Odczyn (pH) pH
= 9,9Temperatura oC
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Nad Brzyszkiem

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-10Data pobrania próbki

= 0,19Amoniak mg/l
= 3,25Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 5Odczyn (pH) pH
= 49Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,9Temperatura oC
= 93Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-21Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,55Azot Kjeldahla mg/l
= 2,2Azotany mg/l
= 160Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,045Bar mg/l
= 12Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 2,6Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 210Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 100Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,15Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 91Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Nad Brzyszkiem

< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 13Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 13Temperatura oC
= 102,7Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Olecko

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-17Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,18Azot Kjeldahla mg/l
= 1,6Azotany mg/l
= 260Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,041Bar mg/l
= 13Barwa mg/l Pt
= 5,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,9Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 50Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 260Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,025Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 2,2Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 81,2Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 11,6Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 12,3Temperatura oC
= 134Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-06Data pobrania próbki

< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-16Data pobrania próbki

= 0,28Amoniak mg/l
= 1,22Azotany mg/l
= 42Barwa mg/l Pt
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IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Olecko

= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 97Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12,1Temperatura oC
= 92,3Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Spod Kubalonki

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-17Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3,4Azotany mg/l
= 23Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,025Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,6Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2,4Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,006Cynk mg/l
= 41Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 23Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,01Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,003Nikiel mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 2,2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 175Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 12,2Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 11,7Temperatura oC
= 87,3Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-16Data pobrania próbki

= 0,14Amoniak mg/l
= 2,9Azotany mg/l
= 28Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 87Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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IstebnaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Spod Kubalonki

= 11,6Temperatura oC
= 87,7Tlen rozpuszczony %
= 3Zawiesiny mg/l
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JaworzynkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Kr ężelka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-21Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 1,4Azotany mg/l
= 1900Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,07Bar mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,035Bor mg/l
= 1,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2,3Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 490Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 1900Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,09Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8,1Odczyn (pH) pH
= 2,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 225Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 14,7Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 14,1Temperatura oC
= 88,7Tlen rozpuszczony %
= 3,8Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-02Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
= 1,3Azotany mg/l
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JaworzynkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Kr ężelka

= 16Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 291Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,6Temperatura oC
= 98,8Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 35 z 102



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Strumie ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Wisła

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-20Data pobrania próbki

= 0,2Amoniak mg/l
= 0,93Azot Kjeldahla mg/l
= 6,8Azotany mg/l
= 3600Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,029Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 2,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,4Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 28,1Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 0,013Cynk mg/l
= 220Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 1600Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,16Fluorki mg/l
= 0,22Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,065Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,003Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 2,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 247Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 21,1Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 4,2Temperatura oC
= 91,7Tlen rozpuszczony %
= 0,00005Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-20Data pobrania próbki

= 0,2Amoniak mg/l
= 6,64Azotany mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 3,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 19Chlorki mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Strumie ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Wisła

= 7,4Odczyn (pH) pH
= 229Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17,3Temperatura oC
= 100Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 6,6Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-21Data pobrania próbki

= 0,11Amoniak mg/l
= 3,07Azotany mg/l
= 50Barwa mg/l Pt
= 3,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 26Chlorki mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 260Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,4Temperatura oC
= 84Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 15Zawiesiny mg/l
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Ustro ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Górnik

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-28Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,21Azot Kjeldahla mg/l
= 8,6Azotany mg/l
= 89Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,014Bor mg/l
= 1,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 2,1Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 100Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 30Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,1Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 0,83Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 105Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,00043Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 11,2Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 11,4Temperatura oC
= 81,2Tlen rozpuszczony %
= 9,7Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 38 z 102



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czarne

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-20Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 3,3Azotany mg/l
= 36Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,4Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 3,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 6Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 36Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,05Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,012Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 74,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 10,9Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 3Temperatura oC
= 90,5Tlen rozpuszczony %
= 0,00006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-06Data pobrania próbki

= 0,45Amoniak mg/l
= 2,48Azotany mg/l
= 60Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Czarne

= 7,3Odczyn (pH) pH
= 51Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 14,1Temperatura oC
= 99Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
= 2,3Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-19Data pobrania próbki

= 0,16Amoniak mg/l
= 2Azotany mg/l
= 32Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 5Chlorki mg/l
= 6,5Odczyn (pH) pH
= 85Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17Temperatura oC
= 68Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-14Data pobrania próbki

= 0,23Amoniak mg/l
= 2,03Azotany mg/l
= 4Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 36Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,3Cynk mg/l
= 2Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 5,8Odczyn (pH) pH
= 69Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 7Siarczany mg/l
= 10,8Temperatura oC
= 87Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Gościejów

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-22Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,65Azot Kjeldahla mg/l
= 1,8Azotany mg/l
= 74Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,02Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 0,93Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 1,7Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 9Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 74Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,11Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 6,9Odczyn (pH) pH
= 0,89Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 82Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 13,5Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,9Temperatura oC
= 90,2Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-14Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
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WisłaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Gościejów

= 1,39Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 2,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 6,5Odczyn (pH) pH
= 96Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 9,2Temperatura oC
= 97Tlen rozpuszczony %
< 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ZebrzydowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Piotrówka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-05Data pobrania próbki

= 0,77Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 1,4Azot Kjeldahla mg/l
= 17,4Azotany mg/l
= 21000Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,045Bar mg/l
= 32Barwa mg/l Pt
= 6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,031Bor mg/l
= 17,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 18,1Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
= 0,011Cynk mg/l
> 10000Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 21000Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,18Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,204Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 0,003Nikiel mg/l
= 6,9Odczyn (pH) pH
= 7,7Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 0,0013Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 340Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,00065Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 32,8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 0,24Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 10,1Temperatura oC
= 75,6Tlen rozpuszczony %
= 292Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-23Data pobrania próbki

= 0,42Amoniak mg/l
= 6,02Azotany mg/l
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ZebrzydowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Piotrówka

= 19Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 30Chlorki mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 352Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 13,3Temperatura oC
= 82Tlen rozpuszczony %
= 5,7Zawiesiny mg/l
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BędzinMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Czarna Przemsza

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-01-23Data pobrania próbki

= 0,3Amoniak mg/l
= 15,2Azotany mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 2,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 35,6Chlorki mg/l
= 0,19Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 562Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 3Temperatura oC
< 4,5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-23Data pobrania próbki

= 0,25Amoniak mg/l
= 11,6Azotany mg/l
= 6Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 29Chlorki mg/l
= 0,05Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 534Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12Temperatura oC
< 4,5Zawiesiny mg/l
= 12Temperatura oC

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-20Data pobrania próbki

= 0,27Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 1,1Azot Kjeldahla mg/l
= 12,7Azotany mg/l
= 400Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,098Bar mg/l
= 11Barwa mg/l Pt
= 2,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,048Bor mg/l
= 2,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 26,1Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
= 0,011Cynk mg/l
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BędzinMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: rz. Czarna Przemsza

= 48Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 180Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,15Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,04Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 0,003Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 4,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
= 500Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= 0Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 59,6Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,6Temperatura oC
= 93,3Tlen rozpuszczony %
< 2Zawiesiny mg/l
= 7,6Temperatura oC
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

JaworznoMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

Piaskownia MPWiK - Kanał Centralny - miejsce ujmowa nia wody powierzchniowej dla celów wodoci ągowych
nazwa akwenu: Kanał Centralny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-20Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,91Azot Kjeldahla mg/l
= 4,6Azotany mg/l
= 48Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,092Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,091Bor mg/l
= 0,3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 15,4Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 15Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 18Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,11Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,031Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 1,7Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,02Pestycydy (suma) ug/l
= 400Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 84Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 6,3Temperatura oC
= 72,8Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 2,1Zawiesiny mg/l
< 0,02Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

SosnowiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: k. Piaskownia

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-01-30Data pobrania próbki

= 0,33Amoniak mg/l
= 5Azotany mg/l
= 64Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 2,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 21,3Chlorki mg/l
= 38Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,03Fosforany mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 524Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 4,7Temperatura oC
= 83Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 4,5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-17Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,66Azot Kjeldahla mg/l
= 3,2Azotany mg/l
= 1Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,105Bar mg/l
= 6Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,122Bor mg/l
= 2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 16,7Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
= 0,013Cynk mg/l
= 3Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 1Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,09Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,23Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

SosnowiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: k. Piaskownia

< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 470Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 108Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 10,5Temperatura oC
= 76,2Tlen rozpuszczony %
= 2,1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,032Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-27Data pobrania próbki

= 10,2Temperatura oC

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-10Data pobrania próbki

= 0,22Amoniak mg/l
= 3,29Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 2,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 19,8Chlorki mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,18Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 510Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17,7Temperatura oC
= 95Tlen rozpuszczony %
= 2,1Zapach stopień roz
= 7,8Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-09Data pobrania próbki

= 0,23Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,2Azot Kjeldahla mg/l
= 3,7Azotany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

SosnowiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: k. Piaskownia

= 8Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 6Barwa mg/l Pt
= 2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,12Bor mg/l
< 2,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 17,9Chlorki mg/l
= 0,034Cynk mg/l
= 8Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fosforany mg/l
= 0,081Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 2,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 520Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
< 0,003Selen mg/l
= 97Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8,7Temperatura oC
= 90Tlen rozpuszczony %
= 2,1Zapach stopień roz
= 5,2Zawiesiny mg/l
< 0,032Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-26Data pobrania próbki

= 10,2Temperatura oC
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Chełm ŚląskiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Dziećkowice - Chełm Śląskie

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-13Data pobrania próbki

= 1,9Azotany mg/l
= 10Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 3,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 12,4Chlorki mg/l
= 0,004Cynk mg/l
= 10Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 236Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 25,1Siarczany mg/l
= 6Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-27Data pobrania próbki

= 0,08Amoniak mg/l
= 1,5Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 14Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= -719Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 16Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-11Data pobrania próbki

< 0,001Arsen mg/l
= 1,1Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= 55Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,044Bar mg/l
= 6Barwa mg/l Pt
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

Chełm ŚląskiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Dziećkowice - Chełm Śląskie

= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,054Bor mg/l
= 12,3Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 19Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 55Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,11Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8,1Odczyn (pH) pH
= 4Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 0,0024Ołów mg/l
< 0,207Pestycydy (suma) ug/l
= 225Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 23,4Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 0,3Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 16Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 2,4Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-09Data pobrania próbki

= 0,15Azotany mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 13Chlorki mg/l
= 0,12Fosforany mg/l
= 8,5Odczyn (pH) pH
= 266Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,3Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 5,1Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-04Data pobrania próbki

= 0,2Azotany mg/l
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Chełm ŚląskiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Dziećkowice - Chełm Śląskie

= 4,9Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,9Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 14Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 5,5Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11,1Temperatura oC
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ImielinMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Dziećkowice - Imielin

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-29Data pobrania próbki

= 0,16Amoniak mg/l
= 1,6Azotany mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 3,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 14Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 255Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 15Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 8,4Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-24Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,48Azot Kjeldahla mg/l
= 0,57Azotany mg/l
= 0Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,034Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 2,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 11,8Chlorki mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 25Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 9Odczyn (pH) pH
= 3,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) ug/l
= 232Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 24Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 24,3Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 7,8Zawiesiny mg/l
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ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-01-22Data pobrania próbki

= 0,14Amoniak mg/l
= 4,9Azotany mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,9Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 11Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 249Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 6,5Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-13Data pobrania próbki

= 0,16Amoniak mg/l
= 6,6Azotany mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 10Chlorki mg/l
= 0,1Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 228Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 2,5Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 3,2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-13Data pobrania próbki

= 6,6Azotany mg/l
= 76Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 10,2Chlorki mg/l
= 0,013Cynk mg/l
= 59Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,1Fosforany mg/l
= 0,013Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
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ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

= 7,5Odczyn (pH) pH
= 198Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 17,3Siarczany mg/l
= 6,5Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-22Data pobrania próbki

= 0,16Amoniak mg/l
= 6,2Azotany mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 7,8Chlorki mg/l
< 0,11Fosforany mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 183Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,5Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 2,4Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-07Data pobrania próbki

= 4,7Azotany mg/l
= 2Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 25Barwa mg/l Pt
= 2,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 18Chlorki mg/l
= 10Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 2Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,1Fosforany mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 227Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 14Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 10Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-12Data pobrania próbki

< 0,001Arsen mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

= 0,88Azot Kjeldahla mg/l
= 3,7Azotany mg/l
= 140Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,029Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 3,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,019Bor mg/l
= 14,7Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 10Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 140Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 3,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,207Pestycydy (suma) ug/l
= 185Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,00036Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 19,1Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 17Temperatura oC
= 79,3Tlen rozpuszczony %
= 11Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-08Data pobrania próbki

= 3,1Azotany mg/l
= 25Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,9Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 16Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 227Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 19,6Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 7,9Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-12Data pobrania próbki

= 0,8Azotany mg/l
= 0,8Azotany mg/l
= 30Barwa mg/l Pt
= 30Barwa mg/l Pt
= 2,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,3Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 5,3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 5,3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 15Chlorki mg/l
= 15Chlorki mg/l
= 0,14Fosforany mg/l
= 0,14Fosforany mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 8Odczyn (pH) pH
= 226Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 226Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 24,3Temperatura oC
= 24,3Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= -719Zapach stopień roz
= 8,3Zawiesiny mg/l
= 8,3Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-09Data pobrania próbki

= 1,7Azotany mg/l
= 50Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 35Barwa mg/l Pt
= 2,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 5,3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 15Chlorki mg/l
= 50Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 233Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 24Siarczany mg/l
= 18,9Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 15Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 58 z 102



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁąkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: zb. Goczałkowice

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-08Data pobrania próbki

= 1,2Azotany mg/l
= 30Barwa mg/l Pt
= 2,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4,8Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 16Chlorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 229Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 10,9Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 14Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-25Data pobrania próbki

= 0,15Amoniak mg/l
= 1,2Azotany mg/l
= 9,6Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,4Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 17Chlorki mg/l
= 0,12Fosforany mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 247Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 9,8Temperatura oC
= -719Zapach stopień roz
= 6,6Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

CięcinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Cięcinka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-19Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 3,83Azotany mg/l
= 1Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 1Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 145Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 16Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 2Temperatura oC
= 90,7Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,054Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-10Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,3Azot Kjeldahla mg/l
= 2,7Azotany mg/l
= 591Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,2Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 85Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 591Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,018Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

CięcinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Cięcinka

< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 166Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 12,8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 8Temperatura oC
= 88,7Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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CzernichówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Lewy dopływ Potoku Roztoka - uj ęcie Wodoci ągu Spółki Wodnej nr 1 w Czernichowie - 
nazwa akwenu: p.Roztoka lewy dopływ

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-24Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 2,2Azotany mg/l
= 136Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,015Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 2,6Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 6Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 100Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,11Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 116Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/5000 ml
= 10,6Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 8,2Temperatura oC
= 79,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 6,8Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

GilowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Gilowicach

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-17Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,59Azot Kjeldahla mg/l
= 2Azotany mg/l
= 3Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,022Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 2Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 0Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 2Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,06Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 58,6Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,0004Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 11,8Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 3,5Temperatura oC
= 86,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-08Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,045Bar mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

GilowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. bez nazwy w Gilowicach

= 10Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
< 0,005Ołów mg/l
= 135,1Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
-1 -111Salmonella O/5000 ml
< 0,0099Selen mg/l
= 18,6Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 7,8Temperatura oC
= 92,4Tlen rozpuszczony %
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,028Żelazo mg/l
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KamesznicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Bystra

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-09Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,5Azot Kjeldahla mg/l
= 0,039Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0,004Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 1,56Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 85,75Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,0099Selen mg/l
= 12,9Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 1Temperatura oC
= 100,6Tlen rozpuszczony %
< 0,006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 5Zawiesiny mg/l
< 0,02Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-25Data pobrania próbki

= 0,46Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,37Azot Kjeldahla mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

KamesznicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Bystra

= 2,7Azotany mg/l
= 191Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,036Bar mg/l
= 25Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 47Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 191Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,006Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,3Odczyn (pH) pH
= 4,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) mg/l
= 69,1Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 8Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 8,1Temperatura oC
= 79,4Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 3,6Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

KorbielówMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Apartamenty " Pod Pilskiem"  Potok Glinne
nazwa akwenu: p. Glinne

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-23Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,42Azot Kjeldahla mg/l
= 2,3Azotany mg/l
= 345Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,033Bar mg/l
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,029Bor mg/l
= 3,5Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 127Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 200Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
= 0,021Nikiel mg/l
= 8,1Odczyn (pH) pH
= 1,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) mg/l
= 155Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 10,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9Temperatura oC
= 86,3Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 67 z 102



Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

LalikiMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Czarny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-09Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,56Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= 191Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,55Bar mg/l
= 13Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,03Bor mg/l
= 1,9Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 7Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,09Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,094Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,2Odczyn (pH) pH
= 2,6Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) mg/l
= 160Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 11Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,7Temperatura oC
= 83,4Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 2,2Zawiesiny mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŁękawicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Potok Kocierzanka w Kocierzu Moszczanickim
nazwa akwenu: p. Kocierzanka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-13Data pobrania próbki

= 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 2,4Azotany mg/l
= 27Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,021Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 4,2Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 4Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 5Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,07Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 85,6Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/5000 ml
= 11,4Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 1,5Temperatura oC
= 94,2Tlen rozpuszczony %
= 0,000003Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ŁodygowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Bartoszowiec

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-24Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 1,9Azotany mg/l
= 16Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,015Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 2,4Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 16Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,1Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 2,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 78,3Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 12,6Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 4,3Temperatura oC
= 89Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-28Data pobrania próbki

= 5Barwa mg/l Pt
= 6,7Odczyn (pH) pH
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ŁodygowiceMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Bartoszowiec

= 141,7Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,091Żelazo mg/l
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Przyb ędzaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Przyb ędza  w Przyb ędzy

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-04Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,033Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 2Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 3,29Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 86,24Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,0099Selen mg/l
= 13,4Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 8,2Temperatura oC
= 97,9Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,063Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-07Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
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Przyb ędzaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Przyb ędza  w Przyb ędzy

= 0,26Azot Kjeldahla mg/l
= 1,5Azotany mg/l
= 11Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,042Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 1,5Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 6Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 11Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,002Nikiel mg/l
= 7Odczyn (pH) pH
= 1,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 91,7Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,00035Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 12Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7Temperatura oC
= 83Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Radziechowy Miejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Wieśnik

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-04Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,031Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 61Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,4Odczyn (pH) pH
= 4,47Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,01Pestycydy (suma) ug/l
= 82,54Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,0099Selen mg/l
= 16,2Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 9,6Temperatura oC
= 96,8Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 6,5Zawiesiny mg/l
= 0,158Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-08-07Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
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Radziechowy Miejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Wieśnik

< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 1Azotany mg/l
= 39Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,04Bar mg/l
= 9Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,021Bor mg/l
= 4,1Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 55Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 39Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,14Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 2,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 127Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,00034Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 14,5Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 8,5Temperatura oC
= 75Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ŚlemieńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Kamienny

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-11Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= 57Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,05Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,032Bor mg/l
= 1,9Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 218Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,1Odczyn (pH) pH
= 1,2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 82,4Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 12,5Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9Temperatura oC
= 77,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

11 marca 2014 Strona 76 z 102
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ŚlemieńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Frydziowski

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-11Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,17Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= 44Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,052Bar mg/l
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,069Bor mg/l
= 4Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 74Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 44Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,1Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 269Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,003Selen mg/l
= 13,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 0,25Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9,5Temperatura oC
= 78,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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SłotwinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: dopływ p. Kalonka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-26Data pobrania próbki

= 0,48Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,27Azot Kjeldahla mg/l
= 2,5Azotany mg/l
= 191Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,025Bar mg/l
= 9Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,015Bor mg/l
= 1,8Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 327Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 191Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 2,1Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 116Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -666Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 12,2Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 10,2Temperatura oC
= 89,8Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-08Data pobrania próbki

= -111Salmonella O/1000 ml 
= -111Salmonella O/1000 ml 
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SłotwinaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: dopływ p. Kalonka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-03Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3,4Azotany mg/l
= 0,029Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 4Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
< 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 148Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
-1 -111Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,0099Selen mg/l
= 17,1Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 4,5Temperatura oC
= 89,1Tlen rozpuszczony %
< 0,006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,031Żelazo mg/l
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Sopotnia WielkaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Pierlaków

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-22Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,62Azot Kjeldahla mg/l
= 3,6Azotany mg/l
= 25Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,015Bar mg/l
< 2Barwa mg/l Pt
= 0,6Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 1,7Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 10Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 25Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 0,72Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 112Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,0005Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 10,4Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,5Temperatura oC
= 89,5Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Tresna MałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p.bez nazwy  w Tresnej Małej

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-23Data pobrania próbki

= 0,24Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,63Azot Kjeldahla mg/l
= 0,38Azotany mg/l
= 16Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,051Bar mg/l
= 17Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,026Bor mg/l
= 3,3Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
= 0,019Cynk mg/l
= 18Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 16Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,029Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 2,6Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) mg/l
= 176Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 19Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 6,5Temperatura oC
= 76,9Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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Tresna MałaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Stachurski

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-24Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 0,9Azotany mg/l
= 16Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,036Bar mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,01Bor mg/l
= 3,3Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
= 0,012Cynk mg/l
= 1Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 16Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 0,62Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 102Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 19,4Siarczany mg/l
= 0,22Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 4,3Temperatura oC
= 91,2Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ŻabnicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: P. Romanka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-19Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 3,32Azotany mg/l
= 1Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,36Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 0Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
= 7,6Odczyn (pH) pH
= 123Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 12Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 1Temperatura oC
= 88,7Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
= 0,221Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-10Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,28Azot Kjeldahla mg/l
= 2,2Azotany mg/l
= 227Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 3Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,8Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
= 91Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 227Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,15Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 1,6Ogólny węgiel organiczny mg/l
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ŻabnicaMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: P. Romanka

< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 140Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 10,3Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,3Temperatura oC
= 81,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ZarzeczeMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: j. Żywieckie

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-24Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
= 0,34Azot Kjeldahla mg/l
= 2,3Azotany mg/l
= 32Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 2,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 6,6Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 15Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 32Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,13Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
= 0,02Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
= 0,006Nikiel mg/l
= 8,9Odczyn (pH) pH
< 2,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 194Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/5000 ml
= 14,2Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 18,5Temperatura oC
= 111Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
= 3,8Zawiesiny mg/l
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Zwardo ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Roztoka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-27Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,032Bar mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 100Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 2,84Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 144,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -666Salmonella O/1000 ml 
= -666Salmonella O/5000 ml
< 0,0099Selen mg/l
= 14,7Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10,8Temperatura oC
= 98,5Tlen rozpuszczony %
< 0,006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 6,7Zawiesiny mg/l
= 0,157Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-09Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
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Zwardo ńMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Roztoka

= 0,67Azot Kjeldahla mg/l
< 1,5Azotany mg/l
= 264Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,047Bar mg/l
= 6Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,029Bor mg/l
= 1,7Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 15Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 55Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,09Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 1,7Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
< 0,000207Pestycydy (suma) mg/l
= 191Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
< 0,003Selen mg/l
= 13,6Siarczany mg/l
< 0,04Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 7,5Temperatura oC
= 86,8Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa "kontrola wewn ętrzna"
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-13Data pobrania próbki

= 0,046Amoniak mg/l
= 5,35Azotany mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 7Chlorki mg/l
< 0,077Fosforany mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 181,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,9Temperatura oC
= 144Tlen rozpuszczony %
= 2Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-03-13Data pobrania próbki

= 0,62Azot Kjeldahla mg/l
= 4Azotany mg/l
= 509Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,023Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 3,8Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 100Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 409Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,7Odczyn (pH) pH
= 1,2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 135Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -111Salmonella O/5000 ml
= 10,8Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa "kontrola wewn ętrzna"
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= 1,3Temperatura oC
= 90,7Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-04-10Data pobrania próbki

= 0,032Amoniak mg/l
= 1,4Azot Kjeldahla mg/l
= 5,85Azotany mg/l
= 640Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 8Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 470Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,077Fosforany mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 2,11Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 175,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 2,6Temperatura oC
= 151,7Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-09Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 3,09Azotany mg/l
= 518Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 9Barwa mg/l Pt
= 1,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 382Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
= 0,012Mangan mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 190Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa "kontrola wewn ętrzna"
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= 14Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 14,8Temperatura oC
= 103,4Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 5,36Zawiesiny mg/l
= 0,066Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-10Data pobrania próbki

< 0,03Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3,2Azotany mg/l
= 1600Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,031Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 28Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 84Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,011Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8,4Odczyn (pH) pH
= 1,81Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 175Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
-1 -666Salmonella O/5000 ml
< 0,0099Selen mg/l
= 10Siarczany mg/l
= 0,014Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 15,6Temperatura oC
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa "kontrola wewn ętrzna"
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= 118Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) mg/l
= 2Zapach stopień roz
= 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-09-10Data pobrania próbki

< 0,03Amoniak mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 2,7Azotany mg/l
= 210Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 5Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 63Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,077Fosforany mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
< 1,5Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 187Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 11Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 6,2Temperatura oC
= 139,9Tlen rozpuszczony %
= 2Zapach stopień roz
< 5Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-14Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 1,47Azotany mg/l
= 40Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 7Barwa mg/l Pt
= 0,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,55Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 40Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Koszarawa "kontrola wewn ętrzna"
nazwa akwenu: rz. Koszarawa

= 209Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 19Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 10Temperatura oC
= 104,2Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 4,53Zawiesiny mg/l
< 0,043Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-11-18Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 3,22Azotany mg/l
< 5Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,51Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,04Fosforany mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 203Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 102,6Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
= 5,11Zawiesiny mg/l
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Leśnianka

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-02-27Data pobrania próbki

< 0,16Azot Kjeldahla mg/l
= 6,3Azotany mg/l
= 33Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,019Bar mg/l
= 5Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 5,5Chlorki mg/l
< 0,002Chrom mg/l
< 0,004Cynk mg/l
= 5Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 13Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
= 0,08Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0008Kadm mg/l
< 0,005Mangan mg/l
< 0,043Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 1,4Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,000207Pestycydy ogółem mg/l
= 131Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 14,3Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 3,5Temperatura oC
= 97,1Tlen rozpuszczony %
= 0,000002Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 1Zapach stopień roz
= 5,9Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-06-12Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3,6Azotany mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
< 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 62Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Leśnianka

< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
= 8,2Odczyn (pH) pH
= 3,59Ogólny węgiel organiczny mg/l
= 122Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= -666Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
= 11,1Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 11,1Temperatura oC
= 100,3Tlen rozpuszczony %
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,136Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-17Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 4,6Azotany mg/l
= 0,031Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 20Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 2,9Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 142,4Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Leśnianka

= -666Salmonella O/5000 ml
< 0,001Selen mg/l
= 14,2Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 13,4Temperatura oC
= 105,2Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,052Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-17Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
= 3Azotany mg/l
= 0,032Bar mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 0,5Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 38Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,004Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
< 0,01Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 3,05Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 144,8Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,001Selen mg/l
= 19,6Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

miejsce ujmowania wody powierzchniowej dla celów wo doci ągowych
nazwa akwenu: p. Leśnianka

< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
< 8,7Temperatura oC
< 93,8Tlen rozpuszczony %
= 0,000008Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,063Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-22Data pobrania próbki

< 0,12Amoniak mg/l
= 3,02Azotany mg/l
= 109Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 8Barwa mg/l Pt
= 0,7Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 1,33Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
= 109Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,04Fosforany mg/l
< 0,005Mangan mg/l
= 7,5Odczyn (pH) pH
= 138Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 18Siarczany mg/l
< 0,02Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
= 7Temperatura oC
= 92,1Tlen rozpuszczony %
= -111Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l
< 0,043Żelazo mg/l

11 marca 2014 Strona 96 z 102
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Soła
nazwa akwenu: rz.Soła

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-15Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,5Azot Kjeldahla mg/l
= 3,9Azotany mg/l
= 4700Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,03Bar mg/l
= 8Barwa mg/l Pt
= 1,2Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,01Bor mg/l
= 4,1Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 1400Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 3800Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,006Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8,1Odczyn (pH) pH
= 2Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
= 155Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
< 0,003Selen mg/l
= 11,6Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 9Temperatura oC
= 97,6Tlen rozpuszczony %
= 1Zapach stopień roz
< 2Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-17Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Soła
nazwa akwenu: rz.Soła

= 0,041Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 110Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,013Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8,3Odczyn (pH) pH
= 3,82Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 229,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -666Salmonella O/5000 ml
= -666Salmonella O/1000 ml 
< 0,001Selen mg/l
= 16,6Siarczany mg/l
= 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 15,8Temperatura oC
= 112,6Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 6,5Zawiesiny mg/l
= 0,185Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-17Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,43Azot Kjeldahla mg/l
= 3,3Azotany mg/l
= 0,049Bar mg/l
= 40Barwa mg/l Pt
= 2,1Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
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ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Rzeka Soła
nazwa akwenu: rz.Soła

= 14,1Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
< 5Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 800Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,007Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,034Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 8Odczyn (pH) pH
= 7,37Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 207,4Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/1000 ml 
= -666Salmonella O/5000 ml
< 0,001Selen mg/l
= 18,8Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
< 9Temperatura oC
< 94,2Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 34Zawiesiny mg/l
= 0,826Żelazo mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Zbiornik Tresna
nazwa akwenu: zb. Tresna

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-05-15Data pobrania próbki

< 0,15Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,64Azot Kjeldahla mg/l
= 4,4Azotany mg/l
= 682Bakterie grupy coli jtk/100 ml
= 0,028Bar mg/l
= 10Barwa mg/l Pt
= 1,9Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
= 0,012Bor mg/l
= 5,4Chlorki mg/l
< 0,001Chrom mg/l
< 0,01Cynk mg/l
= 145Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
= 400Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) jtk/100 ml
< 0,002Fenole (indeks fenolowy) mg/l
= 0,12Fluorki mg/l
< 0,1Fosforany mg/l
< 0,0002Kadm mg/l
= 0,046Mangan mg/l
< 0,01Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 2,3Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,001Ołów mg/l
= 145Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
= 0,0003Rtęć mg/l
< 0,003Selen mg/l
= 12,1Siarczany mg/l
< 0,05Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,2Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 13,1Temperatura oC
= 83,7Tlen rozpuszczony %
= 2Zapach stopień roz
= 6,1Zawiesiny mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-07-17Data pobrania próbki

< 0,1Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
= 0,42Azot Kjeldahla mg/l
= 3,2Azotany mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Zbiornik Tresna
nazwa akwenu: zb. Tresna

= 0,038Bar mg/l
= 20Barwa mg/l Pt
= 1,4Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 5,6Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 36Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,087Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,9Odczyn (pH) pH
= 5,34Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 215,1Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -666Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,001Selen mg/l
= 16,3Siarczany mg/l
= 0,013Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
= 18,6Temperatura oC
= 90Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
= 8,8Zawiesiny mg/l
= 0,244Żelazo mg/l

WYNIKWskaźnik JEDNOSTKA

2013-10-17Data pobrania próbki

= 0,114Amoniak mg/l
< 0,001Arsen mg/l
< 0,4Azot Kjeldahla mg/l
< 3Azotany mg/l
= 0,039Bar mg/l
= 15Barwa mg/l Pt
= 0,8Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l O2
< 0,1Bor mg/l
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody - WSSE KATOWICE

ŻywiecMiejscowość UJP:

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu

Zbiornik Tresna
nazwa akwenu: zb. Tresna

< 10Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l O2
= 7,1Chlorki mg/l
< 0,005Chrom mg/l
< 0,005Cyjanki mg/l
< 0,02Cynk mg/l
= 3Enterokoki (paciorkowce kałowe) jtk/100 ml
< 0,001Fenole (indeks fenolowy) mg/l
< 0,1Fluorki mg/l
< 0,001Kadm mg/l
= 0,036Mangan mg/l
< 0,02Miedź mg/l
< 0,002Nikiel mg/l
= 7,8Odczyn (pH) pH
= 3,56Ogólny węgiel organiczny mg/l
< 0,005Ołów mg/l
< 0,05Pestycydy (suma) ug/l
= 235,9Przewodność elektryczna właściwa uS/cm 
< 0,0003Rtęć mg/l
= -111Salmonella O/5000 ml
= -111Salmonella O/1000 ml 
< 0,001Selen mg/l
= 20,9Siarczany mg/l
< 0,01Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l
< 0,5Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l
< 11,3Temperatura oC
< 83,4Tlen rozpuszczony %
< 0,000006Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma) ug/l
< 5Zawiesiny mg/l
= 0,099Żelazo mg/l

dane wygenerowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego WODA

objaśnienia skrótów:

-666

-719

-111

obecne, przekroczony, nieakceptowalny

akceptowalny, dopuszczalny, naturalny

nie wykryto, nie wyczuwalny, akceptowalny, nieboceny, brak
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