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Biuro Rady Miasta

ul. MĘńska 4

40-098 Katowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po zapoznaniu się

z pismem Sekretarza Miasta Nr SKT.00I2.7.8.20I6.JP i Nr ZD-00384|I6 z dnia

11.08.2016r. przekazlje do Biura Rady Miasta informację dotyczącą stanu sanitarno-

porządkowego w mieście Katowice.



Katowice dn. ż9 .08.201 6r.

Stan sanitarno-porządkowy w mieście Katowice
(za okres od 01.01.2016 r. do 26.08.2016 r.)

W 2016 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował 1003
obiekty użyteczności publicznej na tęrenię miasta Katowice, przeprowadztł w nich 848
kontroli, wydał 31 decyzji administracyjnych, naŁożył 10 grzywien w drodze mandatu
karnego na łączną kwotę 2100 zł. W skontrolowanych obiektach nię stwierdzono uchybień
znacząco wpływających na utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego.

Stan sanitarny miasta sukcesywnie ulega poprawie. Place i ulice są nabteżąca sprzątane,
kosze uliczne opróżniane, W mieście powstają nowe obiekty hotelarskie, place zabaw
i tereny rekreacyjne.
Nadal problemem bywają zanieczyszczone odchodami zwierzęcymi chodniki i podwórka,
mimo pojemników na tego typu odpady.
Tak jak co roku PPIS w Katowicach nadzoruje przeplowadzaną w okresie wiosennym
i jesiennym akcję odszczutzania, która pozytywnie wpływa na stan sanitarny i porządkowy
miasta"

Gospodarka odpadami

PPIS w Katowicach w 2016 roku kontynuował nadzór nad gospodarką odpadami
komunalnymi na terenie miasta. W trakcie kontroli zwTacano uwagę czy jest zachowana
ciągłość odbioru odpadow komunalnych, czy są zapewnione pojemniki do gromadzetia
odpadów.
Przeprowadzonę kontrole sanitarne wykazały, ze gospodarka odpadami komunalnymi na
terenie miasta prowadzona była prawidłowo.
Nięliczne wnio ski mie szkańców Katowic doty czyły :

o niewłaściwej lokalizacji pojemników na odpady komunalne. sprawy te po wstępnym
rozęznaniu zostały ptzekazane do zał,atwięnia zgodnie z posiadanymi kompetencjami
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Katowicach. (3 interwencje)

o złego stanu sanitarnego śmietników i zalegania niewywiezionych odpadów,
(5 interwencji) Niektóre z tych spraw po wstępnym rozęznaniu zostały przekazane do
Urzędu Miasta Katowice Wydziału Kształtowania Srodowiska.

W miesiącu maju przeprowadzono wizję objazdową na terenię miasta Katowice, w której
wzięli udziaŁ przedstawiciele Wydziału Kształtowania Srodowiska Urzędu Miasta Katowice
oraz przedstawiciel Zald,adu Zięleni Miejskiej Katowice. W trakcie wizji stwierdzono, ze stan
sanitamy miasta sukcesywnie ulega poprawie, nieliczne zaśmiecone tereny stwierdzono na
abrzężach miasta i w miejscach mało uczęszczanych tj terenach przy ogródkach
działkowych, na placach i skarpach ptzy garużach, okolicach rzęk i torów kolejowych oraz
pod wiaduktami.
W związku zpovlyższym do Prezydenta Miasta Katowice wystosowano wystąpienie wnosząc
o podjęcie dzińań mających na cęlu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Pismem skierowanym do PPIS w Katowicach, Uruąd Miasta poinformował, żę
uporządkowanie terenów miejskich zostało zlecone Zakładowi Zięlęni Miejskiej, natomiast
doprowadzenie do należytego stanu obszarów prywatnych będzie miało charakter
długofalowy.



Dworce pkp. Dworce autobusowe. przvstanki koleiowe" Środki Transportu

Skontrolowano dworzec autobusów miejskich, który tworzy 10 stanowisk
skupionych wokół dużej wyspy.
Stan sanitarno-porządkowy dworca w dniu kontroli był zachowany.
Dworzec sprzątany jest regularnie tj. zamiatane są chodniki i jezdnie, oprózniane kosze.
Dworzec j e st równie ż myty z ttży ciem ur ządzeń c i śnieniowych.
Na dworcu brak toalet. Toalety są dostępne na Dworcu Kolejowym i w Galerii Katowickiej"

Dworzec PKS przy ul. Piotra Skargi ocenia się jako dostateczny. Infrastruktura dla
podróznych tego obiektujest skromna, Budynek przęznaezony na potrzeby obsługi pasazerów
to blaszana hala z punktem informacyjnym oraz punktem dyzurnego ruchu. Teren dworca
tworzy dziesięć stanowisk autobusowych utworzonych na niewielkiej powierzchni
wyposazonych w metalowe kosze na odpady komunalne. Jedynie przed budyŃiem
ustawiono kilka ławek dla podróźnych. Podróżni mogą korzystaó odpłatnie z toalęt
ogólnodostępnych (prywatny dzierżawca) zlokalizowanych na tęrenie dworca. Dworzec ten
znacznie odbiega od standardów europejskich i niekorzystnie wpływa na wizerunek miasta.

Łącznie na terenie miasta Katowice dokonano oględzin 109 przystanków
autobusowych i tramwajowych. Cześć skontrolowanych przystanków posiada wiaty
z ławęczkami, a na części ustawione są tylko tozkłady jazdy. W porównanlu z ubiegłym
rokiem stan sanitarny przystaŃów uległ poprawie, jednak na niektórych z nich w dalszym
ciągu odnotowuje się zły stan techniczny i brak biezącej czystości.
Na 15 przystankach autobusowych i tramwajowych stwierdzono brudne kosze na odpady, zły
stan techniczny wiat dla podróżnych oraz zaśmiecony teren wokół przystanków.
O powyzszym poinforrnowano Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach wnosząc
o podjęcie dzińań mających na celu poplawę stanu sanitarnego przystanków. W odpowiedzi
właściciel poinformował o usunięciu nieprawidłowości.

Skontrolowany Dworzec PKP Katowice to nowoczesna wizytówka miasta. Kontrole
tego obiektu v,rykazńy jego prawidlowy stan sanitarno - porządkowy. Hala dworca
i perony sprzątane są na bieżąco i myte za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Na dworcu
zatrudniono sokolnika w celu odstraszenia gołębi przedostających się do wnętrza budynku.

Skontrolowany Dworzec w Katowicach - Ligocie zostŃ gruntownie odnowiony i oddany
do uży,tku w ubiegłym roku. W obiekcie na nowo zaaranżowano wnętrza, w których
zorganizowano poczekalnię, toalety, pomieszczenie porządkowe, lokale usługowe. W ramach
modernizacji wykonano także nowe pokrycie dachu, nową elewację, która w części jest
przeszklona.
Gospodarka odpadami komunalnymi w skontrolowanym obiekcie była prawidłowa. Odpady
komunalne segregowane były w pojemnikach cztęrodztŃowych na papier, szkło, plastik
i inne wyłozonych workami foliowymi. Teren dworca jest monitorowany.
Stan sanitarno-porządkowy dworca w dniu kontroli był zachowany.

Skontrolowano 72 obiekty za|iczane do środków transportu:
o autobusy komunikacji publicznej - 60
o tramwaje - t2

Należy podkreślić, ze środki transportu kontroluje się wyłącznie na stacjach początkowych,
zatem ocenie podlegał ich stan przygotowania do wyjazdu w trasę.

Nieprawidłowości sanitarne stwierdzono Ęlko w dwóch wagonach tramwajowych.
DoĘczyły one brudnych podłóg, sufitów, siedzeń i listew przypodłogowych. Za powyższe
uchybienia nałozono grzywnę w drodze mandatu karnego i wydano zalecenia dorńnę



utrzymywania na bieżąco wszystkich środków transportu w prawidłowym stanie sanitarno-
higienicznym.

Tereny rekreacyine

Grupa ta obejmuje róznorodne obiekty m.in. parki, skwery, place zabaw dla dzięci,
piaskownice, siłownie na świezym powietrzu, ściezki i trasy rowerowe. W obrębie tych
obiektów znądują się elementy małej architektury (kosze na śmieci, pojemniki na psie
odchody, ławki, latarnie itp.), a często równiez amfiteatry, altany, fontanny, pomniki.
W wyniku prowadzonego nadzoru stwierdzono, że tereny te są zadbane, zieleń pielęgnowana,
zarządcy wymienili piasek w piaskownicach, dokonywano przeglądu technicznego urządzeń.
Ptzy placach zabaw i piaskownicach ustawiono regulaminy korzystatia z obiektów,
w których ujęto zakaz wprowadzania psów i palenia wyrobów tytoniowych. W parkach i na
placach zabal,ł pojawiły się toalety typu TOI TOI, które są na bieżąco serwisowanę przęz
firmy zewnęttzne.
Na uwagę zasługuje piaskownica na Skwerku przy Głównym Instytucie Gómictwa
w Katowicach, która posiada ruchomą zabezpieczającą pokrywę drewnianą.
Place zabaw należące do Administracji Osiedle Tysiąclecie Dolne są ogrodzone i zamykane,
czynne w godzinach od 8.00 do 20,00. Dodatkowo prowadzony jest monitoring tych
obiektów.
Na terenię niektórych terenów rekreacyjnych wydzielono wybiegi dla psów (Plac Miast
Partnerskich, Plac Andrzeja, Brynów ul, Orkana).
Wszystkie skontrolowane tereny rekreacyjne utrzymane były w prawidłowym stanie
sanitarno - higienicznym.
Na Rynku w Katowicach przy ul. Piotra Skargi oddano do uzytku plac zńaw, wyłozony
bezpieczną, kolorową nawierzchnią oraz strefę rekreacyjną. Centralną częśó tego placu
stanowi zbiornik wodny - Sztuczna Rawa - której nieckę zbudowano na śladzie prawdziwej
rzęki, biegnącej pod katowickim rynkiem. Plac uzupełniają zamontowanę lężaki, ławki oraz
pojemniki na odpady komunalne. W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy Rynku był
zachowany.
Jakość wody wypływająca z fontann w obiegu zamkniętym nie podlega kontroli sanitarno-
higienicznej. Słuzby sanitarne nie badają wody ztego typu obiektow, gdyżpełnią one funkcje
wyłącznie ozdobną. Fontanny sąnabieżąco czyszazone, woda jest filtrowana, dezynfekowana
i uzdatniana za pomocą środkow chemicznych.

obiektv hotelarskie - hotele. kemping. pokoie gościnne. hostele

Pod bieżącym nadzorem PPIS w Katowicach są 42 obiekty hotelarskie, Do
omawianej grupy za|iczono, hotele, kemping oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie
tj.: pokoje gościnne i hostele.
W trakcie sprawowanego nadzoru w obiektach kontrolowano stan techniczny pomieszczeń
mieszkalnych i sanitarnych oraz ich wyposazenie, dbałość o stan bieżącej czystości
pomieszczeń oraz otoczenia, sposób zagospodarowania odpadów komunalnych,
postępowantę zbięllzną, zaopatrzenie w wodę przeznaazoną do spozycia i jej jakość.
W oparciu o povnryższe kryteria stan kontrolowanych obiektów oceniono pozytywnie,
obiekty były utrzymane w prawidłowym stanie sanitarno higienicznym.
Wyjątek stanowiły 4 obiekty tj.

o Hotel Campanile przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 48 w Katowicach,
o Hostel przy ul. Klimczoka 7 w Katowicach,
r Hostel ,,Gwarek" przy Al. Korfantego 71 w Katowicach,
o Hostel ,,Kaktus" przy ul. Kaktusów 7 w Katowicach.



W obiektach tych stwierdzono nieprawidłowy stan techniczny m.in. brudne, zakurzone ściany
i sufity na klatce schodowej, w pomieszczenlachporządkowych; zniszczone pokryte czarnym
nalotem uszczęlki w kabinach natryskowych; brak wydzielonego pomieszczenia lub miejsca
do przechowywania bielizny czystej i brudnej oraz zniszczone pokrowce na materacach
w łózkach. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PPIS w Katowicach wydał 4
decyzje administracyj ne.
W Hostelu przy u|, Klimczoka 7 w Katowicach stwierdzono również zły starl sanitarny
obiektu tj. brudne kosze na odpady w pokojach, zakurzone kaloryfery we wszystkich
pomieszczeniach, brudne pomieszczenia higieniczno sanitarne, zniszczony sprzęt
porządkowy. Zapovllższe nieprawidłowości nŃożono grzywnę w drodze mandatu kamego.

Obiekty sportowe

W roku 2016 pod biezącym nadzorem PPIS w Katowicach znajdowało się 28
obiektów sportowych.
Obiekty te stanowią samodzielne budynki przeznaczone do uprawiania sportu i rekreacji (hate
sportowe, kluby, kręgielnie, ściany wspinaczkowe, sale ówiczeń) otaz zagospodarowane
tereny sportowe przęznaczone do uprawiania sporlów na świezym powietrzu, np, boiska,
korty tenisowe, lodowiska.
W trakcie kontroli oceniano stan techniczny pomieszczeń do uprawiania sportów,
pomieszczeń sanitarnych oraz ich wyposazenie i zaopatrzenie w środki czystości
i higieniczne. Zvracano uwagę na dbałość o stan bieżącej czystości pomieszczeń oraz
otoczenia obiektu. Oceniano sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, a także
zaopattzenie w wodę przeznaczoną do spozycia.
W oparciu o povłryższe kryteria stwierdzono zadawalający stan sanitarno-porządkowy
skontrolowanych obiektów.
Nieprawidlowy stan techniczny stwierdzono w 4 obiektach tj.

. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportowy KOLEJARZ przy u7. Alfreda
1 w Katowicach,

. Crossfit Południe przy ul, Porcelanowej 13 w Katowicach,
o salach gimnastycznych i siłowni uniwersytetu sląskiego w katowicach przy

ul. Bankow€1 Iż w Katowicach,
o ,,Siłowni i cross-fit klub" przy ul. Żyznej 2 w Katowicach.

W obiektach tych stwierdzono m,in. zniszczoną, zawilgoconą stolarkę drzwiową
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych; zawilgocone ściany powyżej kafęlek
w pomieszczęniach higieniczno-sanitarnych, odpadający tyŃ z sufitu oraz szaty nalot na
ścianie z oknem w szatni damskiej; brudne z ubytkami farby ściany w hali do ćwiczeń,
w pomieszczeniach siłowni; zniszczoną, poodklejaną nawierzchnię podłogi w strefie ćwiczeń.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PPIS w Katowicach wydał 4 decyzje
administracyjne.

Targowiska

Na terenie Katowic w roku 2016 PPIS w Katowicach nadzorował 11 targowisk,
Przedmiotem kontroli była dbałość o stan bieżącej czystości targowisk oraz otoczenia,
sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, stan techniczny i sanitarny toalet dla
klientów oraz ich wyposazenie, a także zaopŃtzenie w wodę przeznaczoną do spozycia Na
targowiskach Wznaczono miejsca dla palących oraz umieszczono regulaminy dla
handlujących i klientów, w których ujęto m.in. zakaz wprowadzania psów.
W oparciu o powyzsze kryteria stan targowisk oceniono pozyĘwnie.



Wydano tylko 1 decyzję administracyjną dotyczącą złego stanu nawierzchni podłoża, na
którym ustawiono prasokontener. Dotyczy to Targowiska przy ul. Pukowca 23
w Katowicach, Zarządzenie decyzji zostńo wykonane.

ustepy publiczne

Pod bieżącym nadzorem PPIS w Katowicach jest 29 ustępów publicznych
i ogólnodostępnych.
Wszystkie skontrolowane ustępy podłączone są do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, zaopatrzone są w zlmną i ciepłą wodę. Obiekty wyposazone były
w dostateczną 11ośó środkow czystościowych, dezynfekcyjnych i higienicznych. Dezynfekcja
urządzen sanitarnych odbywała się na bieżąco, z właściwą częstotliwością.
Przeprowadzone czynności kontrolne vurykazały prawidłowy stan higieniczno-sanitarny
i techniczny skontrolowanych obiektów.
Wyjątek stanowiły Toalety dla klientów ,,Centrum Handlowego Załęże" przy
ul. Bocheńskiego 69 w Katowicach, gdzie stwierdzono brudne deski sedesowe, muszle
klozetowe, ścianki pomiędzy toaletami w kabinach ustępowych w części damskiej i męskiej
na parterze i pierwszym piętrze budynku, zniszczoną, powierzchnię umywalek w toalecie
damskiej na parterue budynku. za powllższe nieprawidłowości nałozono gtzywnę w drodze
mandatu karnego na kwotę 200 zł. W zwtązku ze stwierdzonymi w czasie kontroli
uchybieniami wydano zalecęnia dorużnę oraz decyĄę administracyjną z terminem wykonania
do 30.09.2016r. Obiekt ten został objęty nadzorem w marcu br.

Imprezy masowe

PPIS w Katowicach na podstawie ustawy obezpieczeństwie imprezmasowych wydaje
opinie sanitarne dotyczące organizowania imprez masowych. Najwięcej imprez
organizowanych jest w Hali Widowiskowej ,,Spodek". Po przeprowadzonych kontrolach
sanitarnych w tym obiekcie wydanych został.o 18 opinii sanitarnych. Ponadto PPIS
w Katowicach wydał 19 opinii sarritarnych na imprezy masowe organizowane w ńżnych
częściach miasta m.in. Lotnisku Muchowice, Strefie Kultury czy Lodowisku Jantor.
Pozytywnym faktem w życiu kulturalnym miasta Katowice były zorganizowane w sezonie
letnim 2016 roku dwie duze imprezy plenerowe tj.:
_ OFF FESTIVAL KATOWICE,
- FESTIWAL TAURON NOWA MUZYKA KATOWICE 2016,

Dla uczęstnikow tych |mpIęz zapewniono pełne zaplecze sanitarne - toalety,
umywalnie oraz kabiny prysznicowe z dopływem bteżącej wody, punkt medyczny. a także
kontenery na odpady, z obowiązkową segregacją odpadów.
Imprezy te monitorowane były pod względem sanitarnym w trakcie ich trwania - nie
stwierdzono nieprawidłowości sanitarno - porządkowych.

Przed rczpoczęciem obchodow ŚUM przedstawiciele PPIS w Katowicach skontrolowali stan

sanitarno-higieniczny toalet ogólnodostępnych, dworców, innych miejsc obsługi podróznych,
środków transportu publicznego i miejsc wydarzeń plenerowych. Skontrolowane obiekty
oceniono pozytywnie.
Pracownicy PPIS w Katowicach brali udziŃ w zabezpteczentu sanitarnym imptez,
uroczystości i wydarzeń związanych z SDM poprzęz nadzor nad gospodarką odpadami
komunalnymt oraz czuwanie nad stanem sanitarnym przenośnych toalet, Każdę z miejsc,
w którym zorganizowano wydarzenia w ramach obchodzonych Dni w Diecezji tj. Strefa
Kultury, Park Kościuszki, Rynek oraz Lotnisko Muchowiec, gdzie zorganizowano centralne
*ydarzenie Dni w Diecezji na terenie miasta Katowice pn, ,,Spotkanie na Górze Karmel",



było zaopatrzone w dostateczną ilość przenośnych toalet oraz punktów mycia rąk z niezbędną
infrastruktur ą te chniczną,
Przenośne sanitariaty były wyposazone w środki higieniczne tj. papier toaletowy, mydło
w płynie orv ręczniki jednorazowego użycia. W przenośnych punktach mycia rąk zapas
wody były na bieżąco uzupełniany. W trakcie Wdarzęń nie stwierdzono również
nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Kazde z wlw miejsc
zostało wyposzvonych w dostatęczną ilość pojemnikow na odpady komunalne. Zapełnione
worki byŁy nabieżąco usuwane przez odpor,viednie słuzby.
Organizację Światowych Dni Młodzieży oceniono pozyĘwnie. W trakcie trwania imprez nie
stwierdzono żadnych nieprawidlowości. Władze samorządowe profesjonalnie
współorganizowały wydarzenla w ramach obchodzonych Dni w Diecezji, przyczyniając się
do promocji miasta.

Interwencie

W zakresie niewłaściwego stanu sanitarno - porządkowego katowiczanie wnieśli 89
interwencji.
Mieszkańcy najczęściej zgłaszali problemy dotyczące zawilgocenia mieszkań, zalewania
piwnic, niewłaściwej lokalizacji pojemników na odpady komunalne, uciązliwości związanej
z hałasem i bytowaniem zwierząt, złego stanu sanitarnego posesji, uciążliwych lokatorów,
uciązliwości związanej z bytowaniem gołębi i obecnością ich odchodów, uciązliwości
zv,ltązanej bytowaniem szczurów i insektów oraz niewłaściwych warunków sanitarno-
higienicznych w obiektach uzyteczności publicznej. Kontrole sanitarne wykazaĘ
zasadność 32 interwencji.
W zalężności od rodzajl sprawy w kontrolach uczestniczyli przedstawiciele administracji,
spółdzielni mieszkaniollrych i właściciele nieruchomości.
Po przeprowadzonych kontrolach sanitarnych wydano, zalecenia dorńnę oraz PPIS
w Katowicach wydał 3 decyĄe administracyjne dotyczące usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości sanitarno-porządkowych.
Na właścicie|ibądź zarządcow posesji nałozono 5 grzywien w drodze mandatu karnego.
Sprawy pozostające poza kompetencjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przekazywano m.in. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i Straży Miejskiej.

Nadzór nad iakościa wodv w basenach kapielowych krytych i odkrvtvch

W roku 2016 na terenie miasta Katowice nadzorem PPIS w Katowicach objęte były
następuj ące czyl7nę obiekty basenowe :

o 29 basenów kąpielowych kryĘch: w tym 9 basenów rekreacyjnych, 15 basenów
szkolnych iprzy uczelniach vyższych oraz 5 basenów rehabilitacyjnych,

o 3 baseny kąpielowe odkryte (sezonowe).
W sezonie letnim 2016 nie był czynny Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy ,,Zado\e".
W 2016 roku mieszkańcy Katowic w sezonie letnim korzystali z basenów kąpielowych
odkrytych - sezonowych w Ośrodku Rekreacyjno-WypoczyŃowym ,,Bugla" i ,,Rolna".
W br. PPIS w Katowicach w tej grupie obiektow wydał 1 decyzję administracyjną, która
dotyczyLa:

o Basenu kąpielowego w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
Województwa Śląskiego przy ul. Wieńniczej 3 w Katowicach, gdzie stwierdzono
zniszczoną powierzchnię futryn i stolarki drzwiowej; zniszczone szafki na obuwie
i siedziska krzeseł w pomieszczęntach zespołu sanitarno-szatniowego dla kobiet
i mężczyzn; skorodowane metalowe kosze na sprzęt do nauki pływania i kaloryfery



w pomieszczęniu z niecką basenową - termin wykonania zarządzeń decyzji do
3 1 .08.2016r.

W okresie od stycznia do sierpnia 2016r, pobrano łącznie 197 próbek wody z niecek
basenowych. W zakresie badanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych
kwestionowanoŁącznie26 ptóbekwody (I3,I9%) - 19 prób zewzględuna obecność baktęrii
oraz J prób ze względu na przekro czoną dopuszczalną zawartość chloroformu.

UWAGA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015t. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. U.
z 2al5r. poz. 2016) od 2 czerwca 2016r. oceny spełnienia wymagań mikrobiologicznych
i fizykochemicznych dokonuje zarządzający pływalnią. Ocena ta dokonywana jest poptzez
bieżącą wizualną obserwację wody na pływalni, systematyczny nadzor nad pracą urządzeń do
dezynfekcji wody w niecce basenowej oraz badań jakości wody wykonywanych ptzez
laboratorium zgodnie z harmonogramem zatvvierdzonympruęz PPIS w Katowicach.
Na podstawie analizy w/w oceny zarządcy pływalni oraz wyników badań wody na basenie
wykonanychprzez Inspekcję Sanitarną, PPIS w Katowicach dokonuje ocęny rocznej wody na
pływalni.

Mieisca wvkorzystywane do kapieli

w sezonie letnim 2016r. na terenie miasta katowice nie zostało uruchomione
żadne miejsce wykorzysĘwane do kąpieli, poniewaź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Katowicach nie miał możliwości odpowiedniego zabezpieczenia obiektu - nie udało się
zatrudnić odpowiedniej liczby ratowników. W związku z powyższym badania jakości wody
nie zostały wykonane, nie była prowadzona rcwntęż stała obserwacja powierzchni wody
w zakresie obecności sinic, Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi badania jakości
wody w zakresie przydatności do kąpieli wykonywane są przez organizatorów wyłącznie
w zbiornikach wodnych, na ktorych zostały zotganizowane kąpieliska lub miejsca
wykorzystywane do kąpieli.

W związku z interwencją dot. występowania sinic na Stawie z plażą na terenie Doliny
Trzech Stawów w Katowicach w sierpniu br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych oraz wykonał ocenę wizualną
wody w tym zbiorniku, Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otaz protokołu oceny
wizualnej nie stwierdzono przektoczęń w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych,
nie stwierdzono równiez obęcności sinic.

zaopatrzenie w wodę i monitoring iakości wody przeznaczonei do spożycia przez ludzi

Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Katowice pochodzi głównie
z sieciowych zbiorników wyrównawczych w Murckach, które zasilane są wodą mieszaną
pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice l, Zakładu Uzdatniania Wody
Dzieókowice oTaz w mniejszej częścl, z sieciowych zbiorników wyrównawczych
w Mikołowie, które zasilane są wodą mieszaną pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody
Goczałkowtce, Zal<ładu Uzdatniania Wody Dzieókowice i Stacji Uzdatniania Wody Czanięc.
Producentem wody przęznaczonej do spozycia dostarczanej na teren miasta Katowice jest
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Dystrybucją wody na terenie miasta
zajm4ą się Katowickie Wodociągi S.A.
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W okresie od stycznia do sierpnia 2016r. PPIS w Katowicach prowadził na terenie miasta
Katowice morritoring jakości wody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi. W tym okresie
w ramach monitoringowych badań wody pobrano ogółem:

o 51 probek do badań fizykochemtcznych,
o 53 próbki do badań bakteriologtcznych.

w zakresie w/w badan kwestionowano
na przekroc zone p ar arfletry b akteriolo giczne.

2 próbki wody (3,77%) zę względu

Ponadto PPIS lv Katowicach nadzorował prowadzenie przez Katowickie Wodociągi S.A.
i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S,A. wewnętrznej kontroli jakości wody
przeznaazonej do spożycia przęz ludzi. Ltczba rapoftowanych probek wody pobranych na
terenie miasta Katowice przęz w/w przedsiębiorstwa wodociągowe w ramaclr kontroli
wewnętrznej w okresie od stycznia do sierpnia20l6r. wynosiła łącznte:

o 161 próbek do badań fizykochemicznych,
o 165 próbek do badań bakteriologicznych.

Kwestionowano 1 próbkę wody (0,62%) pobranąw ramach kontroli wewnętrznej ze względu
na nieakceptowany zapach oraz 5 próbek wody (3,03%) ze względu na przekroczone
parametry bakteriolo g lczne,
Stwierdzone przekroczęnla parametrów występowały krótkotrwale. Nie stwierdzono
występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnego z badanych
parametrów. Po rozpatrzeniu wszystkich wyników badań wody stwierdzono, ze w w/w
okresie woda na terenie miasta Katowice była przydatna do spożycia przez ludzi.

obiektv żvwieniowe

Ponadto PPIS w Katowicach nadzoruje na terenie miasta 2594 obiękty żywieniowe, w tym
1865 obiektów obrotu zywnością 928 obiektów żywienia zbiorowego i 113 zakładów
produkującyclr zywność. W 2016 roku przeprowadzono w nich 1600 kontroli, w tym 950

w sklepach i supermarketach i 650 w obiektach żywrcnta zbiorowego.
Naj częściej stwierdzone podczas kontroli sanitarnych nieprawidłowości to :

. brak biezącego porządku,
o brak segregacji w urządzeniach chłodntczych,
o przeterminowane środki spożywcze,
. nieprawidłowagospodarkaodpadami,
. nieprawidłowe mycie i dezynfekcj anaczyń stołowych,
. nieprawidłowa ekspozycja środków spożywczych.

W trakcie kontroli nałozono 160 grzywien w drodze mandatu karnego, a więc średnio co 10

kontrola konczyŁa się mandatem.


