
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej 

 

MIASTO BIELSKO-BIAŁA 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 173000 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej  wody ok. 31200  m3/d 

• Producenci i dystrybutorzy wody: 

• -  Aqua S.A. Bielsko-Biała – ok. 31200 m3/d 

(SUW Kobiernice; SUW Wapienica; SUW Straconka; SUW Mikuszowice; SUW przy 

ul. Polnej; SUW przy ul. Wróblowickiej). 

Podmiotem realizującym zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta jest Aqua  S.A., 

która jest właścicielem zarówno sieci wodociągowej jaki i wszystkich ujęć zaopatrujących                

tę sieć. Ujęcia oparte są na wodach powierzchniowych, za wyjątkiem ujęcia Mikuszowice, 

które korzysta z wody podziemnej. 

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pobrali 121 próbek wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi z 36 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały 

wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawnych. Zgodnie z powyższym na 
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terenie Bielska-Białej w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań 

administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie 

miasta Bielska Białej w 2014r. 

 

POWIAT BIELSKI 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  - ok. 133 570 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej  wody ok. 18 115 m3/d 

Mieszkańcy powiatu bielskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z sieci 

wodociągów publicznych zaopatrywanych przez 12 ujęć wód powierzchniowych i 6 ujęć wody 

podziemnej. Największym producentem wody jest Aqua  S.A. Bielsko- Biała.  

Na terenie powiatu bielskiego znajduje się  Stacja Uzdatniania Wody, należąca do 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, która podaje wodę głównie 

poza teren powiatu. 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 181 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 73 stałych punktach 

poboru.W żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia badanych parametrów.  

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie 

powiatu bielskiego w 2014r. 

 

    

GMINA BESTWINA  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 10500 

• Zaopatrzenie w wodę –ilość rozprowadzonej wody  ok.1700  m3/d:   

• Producent wody- Przedsiębiorstw Komunalne „Kombest” Bestwina- produkcja wody 

ok. 1700  m3/d  
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Mieszkańcy gminy korzystają z wody przeznaczonej do spożycia produkowanej                      

i rozprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” z siedzibą                             

w Bestwinie. Woda pochodzi z ujęcia podziemnego i po uzdatnieniu na Stacji Uzdatniania 

Wody w Kaniowie dostarczana jest na teren gminy. 

W 2014r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 14 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 6 stałych punktów poboru  do badań laboratoryjnych. 

Na terenie gminy Bestwina w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia 

dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności 

prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Bestwina w 2014r. 

 

 

 

GMINA BUCZKOWICE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  - ok. 4200 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody  420   m3/d  

• Producenci i dystrybutorzy wody: 

- Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900  m3/d ) – na  

teren gminy dostarczanych jest ok. 200 m3/d, ludność zaopatrywana ok. 1700  

- Spółka Wodociągowa  Godziszka (SUW Godziszka) – produkcja ok. 220 m3/d, 

ludność zaopatrywana ok. 2500  

 

      Mieszkańcy  gminy Buczkowice zaopatrywani są w wodę do spożycia z dwóch wodociągów. 

Jeden należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała, a drugi do Spółki Wodociągowej  Godziszka. 

      Wodociąg  Aqua S.A. Bielsko-Biała zasilany jest z ujęcia powierzchniowego. Część wody              

w ilości 200 m3/d dostarczana jest na teren wsi Buczkowice, Rybarzowice, Kalna. Natomiast 

wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Godziszce, oparty jest na wodzie  

podziemnej, zaopatruje jedynie  wieś Godziszka.  

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali do badań laboratoryjnych 8 

próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 4 stałych punktach poboru wody. 
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Jakość wszystkich pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach 

prawa. W związku z powyższym na terenie gminy Buczkowice nie było konieczności 

prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Buczkowice w 2014r. 

 

MIASTO I GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - na terenie miasta ok. 35000, na terenie gminy 

ok. 8100  

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej  wody  ok.  6600  m3/d 

•  Producenci i dystrybutorzy wody: 

     producent wody - Aqua S.A. Bielsko-Biała  

    Dystrybutorzy wody: 

   - Miasto Czechowice-Dziedzice - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

    Spółka z o .o. Czechowice- Dziedzice – ok. 5700 m3/d , zaopatrywana ludność- 

ok.35000 

-  gmina Czechowice-Dziedzice - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-

Dziedzice – ok. 900 m3/d ,zaopatrywana ludność- ok. 8100 

Miasto i gmina Czechowice-Dziedzice zaopatrywane są w wodę produkowaną przez Aqua 

S.A. w Bielsku-Białej. Na terenie miasta wodę rozprowadza Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. Czechowice-Dziedzice. Natomiast na terenie gminy dystrybutorem 

wody jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice.  

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

32 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 10 stałych punktów poboru.                    

Na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły 

przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było 

konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy 

Czechowice-Dziedzice  w 2014r. 
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GMINA JASIENICA  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  - ok. 17200 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok.  2330   m3/d:  

• Producenci i dystrybutorzy wody:  

- Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Wapienica – łączna produkcja ok. 20000  m3/d ) – na  

teren gminy dostarczanych jest ok.  2200 m3/d ,ludność zaopatrywana  ok.16200 

- Spółka Wodociągowa  Rudzica (SUW Rudzica) – produkcja ok. 128  m3/d ,ludność 

            zaopatrywana ok.1000 

Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy Jasienica jest wodociąg Wapienica oparty na wodzie 

powierzchniowej i należący do Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Jedynie niewielka część wsi 

Rudzica korzysta z wody z ujęcia podziemnego należącego do Spółki Wodociągowej            

w Rudzicy. 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 41 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 16 stałych punktów 

poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach 

prawa. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Jasienica nie było konieczności prowadzenia 

postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Jasienica  w 2014r. 

 

 

 

GMINA JAWORZE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4300 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody - 830  m3/d  

• Producenci i dystrybutorzy wody:  

    -   Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Wapienica – łączna produkcja ok. 20000 m3/d) – na 

teren gminy dostarczanych jest ok. 780 m3/d  , zaopatrywana ludność ok. 4100 

  -  SUW BZLR -  Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Jaworze – ok. 50 m3/d. 



 6 

Mieszkańców na terenie gminy Jaworze w wodę zaopatruje Stacja Uzdatniania Wody 

Wapienica, oparta na wodzie powierzchniowej i należąca do Aqua S.A. w Bielsku-Białej. 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu posiada własne ujęcie korzystające     

z wody powierzchniowej i zaopatrujące jedynie obiekty szpitala.  

W 2014r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 12 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 5 stałych punktów poboru. Na terenie gminy Jaworze 

w żadnej badanej próbce nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnych parametrów.         

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Jaworze nie było konieczności prowadzenia 

postępowań administracyjnych i działań naprawczych.  

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze  

w 2014r. 

 

GMINA KOZY  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  - ok. 11000 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody  ok. 1340 m3/d 

• Producenci i dystrybutorzy wody:  

        -  Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 40000) – na teren 

gminy dostarczanych jest ok.  1340   m3/d  

Na terenie gminy nie znajduje się żadne ujęcie wody. Woda  przeznaczona do spożycia dla 

mieszkańców dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach opartej na  wodzie  

powierzchniowej ze zbiornika Czaniec. Dystrybutorem wody na teren gminy jest 

przedsiębiorstwo Aqua S.A. Bielsko-Biała. 

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-

Białej pobrali 6 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 2 stałych punktów 

poboru.  Jakość  wszystkich  pobranych  próbek  odpowiadała  wymaganiom  określonym  

w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Kozy nie było konieczności 

prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kozy  

w 2014r. 
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GMINA PORĄBKA  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 13100 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej  wody  ok. 1270 m3/d  

• Producenci i dystrybutorzy wody:  

-  Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 40000) – na teren 

gminy dostarczanych jest ok. 1180 m3/d, zaopatrywana ludność –ok.11 900 

- Aqua S.A. Bielsko-Biała ( SUW Bujaków) – ok. 90 m3/d, zaopatrywana ludność-ok.1200 

Na terenie gminy Porąbka znajdują się trzy stacje uzdatniania wody, w tym dwie największe   

w powiecie bielskim, obie pobierają wodę powierzchniową ze zbiorników Czaniec. Stacja 

Uzdatniania Wody Kobiernice należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała, a Stacja Uzdatniania 

Wody Czaniec jest własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. 

Trzecia stacja należy również do Aqua S.A. Bielsko-Biała, znajduje się w miejscowości 

Bujaków, korzysta z ujęcia podziemnego i dostarcza wodę jedynie na część tej wsi.  

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

28 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 10 stałych punktów poboru. Na 

terenie gminy Porąbka w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Porąbka nie było konieczności 

prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Porąbka  w 2014r. 

 

 

 

MIASTO SZCZYRK  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  - ok. 4 000 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej  wody  ok. 530  m3/d: 

• Producenci i dystrybutorzy wody:  

- Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900 m3/d) – na teren 

miasta dostarczanych jest ok. 530 m3/d 
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Woda przeznaczona do spożycia na teren Szczyrku doprowadzana jest ze Stacji Uzdatniania 

Wody Szczyrk opartej na wodzie powierzchniowej. Wodociąg rozprowadzający wodę  należy 

do Aqua S.A.   Bielsko-Biała.  

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 6 próbek wody przeznaczonej        

do spożycia przez ludzi z 3 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały 

wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie miasta 

Szczyrk nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań 

naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta 

Szczyrk  w 2014r. 

 

 

 

MIASTO I GMINA WILAMOWICE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - miasto ok. 2970, gmina ok. 12200 

• Zaopatrzenie w wodę –ilość rozprowadzanej  wody  1640   m3/d 

• Producenci i dystrybutorzy wody:  

-  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice (SUW Dankowice) – ok. 450 m3/d, 

zaopatrywana ludność- ok. 5 000 

 ZWiK dostarcza również wodę zakupywaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. Katowice (SUW Czaniec GPW S.A. Katowice) – ok. 700 m3/d ; 

ludność zaopatrywana – ok. 5500   oraz Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice 

Aqua S.A. Bielsko-Biała) – ok. 450 m3/d, ludność zaopatrywana – ok.4670. 

 Wodociąg na terenie miasta i gminy Wilamowice zarządzany jest przez Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji z siedzibą w Wilamowicach. ZWiK kupuje wodę od Aqua S.A. Bielsko-Biała 

oraz GPW Katowice i rozprowadza ją na miasto i część powiatu. Zakład Wodociągów jest 

również właścicielem opartej na wodzie podziemnej Stacji Uzdatniania Wody                        

w Dankowicach, która dostarcza wodę do pozostałej części gminy tj. do  Dankowic i Starej 

Wsi.  

W celu wykonania badań laboratoryjnych, przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 

10 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 6 stałych punktów poboru.                      
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Na terenie miasta i gminy Wilamowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia 

dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie miasta i gminy 

Wilamowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań 

naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 

417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy 

Wilamowice  w 2014r. 

 

 

 

GMINA WILKOWICE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11000 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody  ok. 1 455  m3/d:  

• Producenci i dystrybutorzy wody: 

-  Spółka Wodociągowa Bystra (SUW Bystra) – produkcja ok. 520 m3/d, ludność 

zaopatrywana-ok.4000 

-  Spółka Wodociągowa Meszna (SUW Meszna) – produkcja ok. 180 m3/d, ludność 

zaopatrywana-ok.1500 

-  Spółka Wodociągowa Wilkowice (SUW Wilkowice) – produkcja ok. 700 m3/d,ludność 

zaopatrywana- ok.5400 

-  Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – dystrybucja      

ok. 55 m3/d.  ok.100 

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Wilkowice realizowane jest przez 3 spółki 

wodociągowe. Wodociąg należący do Spółka Wodociągowej w Bystrej  zaopatruje w wodę 

mieszkańców wsi Bystra, wodociąg  należący do Spółki Wodociągowej  w Mesznej dostarcza 

wodę dla mieszkańców  wsi Meszna, a Spółka Wodociągowa Wilkowice jest właścicielem 

wodociągu doprowadzającego wodę do mieszkańców wsi Wilkowice. Wszystkie 3 spółki 

posiadają ujęcia oparte na  wodach powierzchniowych.  

Niewielka część wsi Wilkowice zaopatrywana jest przez przedsiębiorstwo Aqua S.A.   

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali do badań laboratoryjnych 

20 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 11 stałych punktów poboru. 

Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa.                 
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Z uwagi na powyższe, na terenie gminy Wilkowice nie było konieczności prowadzenia 

postępowań administracyjnych i działań naprawczych. 

PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Wilkowice  w 2014r. 


