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Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

na terenie gminy Ciezkowice za 2015 rok.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z pozn. zm.) oraz w oparciu o § 20 rozporzajdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - po zapoznaniu sif z raportami z badan
probek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnejrznej kontroli jakosci
wody prowadzonej przez wlasciciela z wodoci^gu publicznego na terenie gminy Ciezkowice
przedstawia ocene zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona^ do spozycia przez ludzi:

1. Producenci wody

Na terenie gminy Ci^zkowice funkcjonuje wodoci^g publiczny oparty na wodzie podziemnej
ujmowanej z 7 studni wierconych i uzdatnianej na Stacji Uzdatniania Wody
w Ciezkowicach. W latach 2014 -2015 r. rozbudowana zostala siec wodociajowa w gminie
Ciezkowice na terenie miejscowosci Ciezkowice, Kipszna, Tursko, Bogoniowice, Ka^sna
Dolna, K^sna Gorna i Jastrz^bia, ktore zaopatrywane 53. z wodocia^gu publicznego Tuchow
opartego na wodzie powierzchniowej z rzeki Biala i uzdatnianej na SUW w Lubaszowej.
Wlascicielem wodociajow jest Spolka Komunalna ,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o., ul. Jana III
Sobieskiego 69C w Tuchowie.

2. Informacje dotycz^ce produkcji i jakosci wody.

2.1. wielkosc produkcji wody i sposob jej uzdatniania

W 2015 r. w wodoci^gu publicznym na SUW w Ci^zkowicach produkcja wody wynosila
78 150 m3. Woda ujmowana jest z 7 studni wierconych, napowietrzana i poddawana filtracji I
i II stopnia na filtrach piaskowo - zwirowych, zamkniejych, na ktorych prowadzony jest
proces redukcji zelaza i manganu. Woda poddawana jest wstejmej dezynfekcji
z uzyciem ozonu i lampy UV oraz koricowej dezynfekcji podchlorynem sodu.
Wodoci^g Tuchow - na SUW w Lubaszowej w 2015 r. produkcja wody wynosila 572 404
m3. Woda ujmowana jest z rzeki Biala, poddawana jest napowietrzaniu, koagulacji,
i flokulacji z uzyciem srodkow chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji
powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopluczajcych, wstejinemu ozonowaniu i filtracji
na zamknietych filtrach ze zlozem weglowym oraz dezynfekcji kohcowej za pomocq. lampy
UV i dwutlenku chloru.

2.2. liczba ludnosci zaopatrywanej w

Sposrod 11304 mieszkancow gminy Ciezkowice z wody o kontrolowanej jakosci korzysta
ok. 21'70 osob w tym wiekszosc mieszkancow Ciezkowic oraz czesciowo ludnosc na terenie



7 miejscowosci w gminie. Pozostali mieszkancy gminy zaopatrywani sa_ w wod§ z lokalnych
c wody znajdujajcych si§ przy gospodarstwach domowych.

2.3. jakosc wody:

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnetrznej
kontroli jakosci wody prowadzonej przez Spoik? Komunalna^ ,,Dorzecze Bialej"
Sp. z o. o. w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69C w2015 r. pobrano 7 probek wody do
badan w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 2 probki w zakresie monitoringu
przeglajdowego.
W zakresie wymagafi mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione
w zalajcznikach 1 i 3 do poprzednio obowiaaijajcego rozporzajdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr
61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych wartosci wskaznikow.
W zakresie wskaznikow fizycznych, chemicznych i organoleptycznych wykonane zostaty
oznaczenia wynikajajce z zala^cznika 2, 3, 4 wymienionego wyzej rozporzajdzenia i nie
stwierdzono w wodzie przekroczenia badanych wskaznikow.
Jakosc wody w wodociajach publicznych w gminie Cif zkowice spelnia wymagania sanitarne
i woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.

2.4. przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametrow jakosci wody:

W 2015 r. nie stwierdzono przekroczeri, nie odnotowano skarg uzytkownikow na jakosc
wody.

2.5. postepowanie administracyjne:

Nie prowadzono postej>owania administracyjnego.

2.6. dzialania naprawcze prowadzone przez przedsi^biorstwo wodocia^owe:

Nie prowadzono dzialan naprawczych do tycza^cych jakosci wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego

Mieszkancy gminy Ci^zkowice, ktorzy korzystaj% z wodocia^gow zbiorowego zaopatrzenia
w wode_ s .̂ zaopatrywani w wode^ bezpieczna^ dla zdrowia ludzkiego, wolng. od
mikroorganizmow chorobotworczych i pasozytow w liczbie stanowia^cej potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilosciach zagrazajajsych
zdrowiu, woda nie \vykazuje agresywnych wlasciwosci korozyjnych.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi na terenie gminy Ci^zkowice spelnia
wymagania sanitarne i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

4. Woda pobierana z indywidualnycfa ujec wody wykorzystywana w budynkach
uzytecznosci publicznej

W 2015 r nadzorowano jakosc wody w placowkach szkolno - wychowawczych na terenie
gminy Ciejzkowice tj. w 6 szkolach w miejscowosciach: Jastrz^bia, Ka^sna Dolna, Plawna,
Zborowice, Brusnik oraz wl przedszkolu w Zborowicach.
W obiektach tych woda czerpana jest ze studni kopanych lub wierconych i korzystajq. z niej
dzieci oraz personel szkolny.
W 3 placowkach woda uzdatniania jest w sposob cia^gly poprzez zainstalowane filtry i lamp§
UV, w pozostalych 4 placowkach pro wadzona jest tylko okresowa dezynfekcja wody.
W ciqgu 2015 r. pobrano 7 probek wody w zakresie monitoringu kontrolnego, 7 w zakresie
monitoringu przeglajdowego oraz 5 dodatkowych probek do badan mikrobiologicznych i 1 do
badan fizykochemicznych 2 uwagi na wystejmjace przekroczenia badanych wskaznikow.
Problemy z jakoscia^ wody w zakresie wskaznikow mikrobiologicznych wystajiily w Szkole
Podstawowej w Jastrze_bii i Kq,snej Dolnej (dwukrotnie) oraz w ZSP w Jastrz^bi, gdzie



rowniez stwierdzono przekroczenie wskaznikow fizykochemicznych jak zelazo, mangan
i mejnosc. We wszystkich przypadkach wystosowane zostaly wystapienia PPIS w Tarnowie
zobowiajzujajc administratorow uj?c wody do podj^cia dziaian naprawczych maja^cych na celu
poprawe^ jakosci wody.
W obiektach tych po przeprowadzeniu zabiegow dezynfekcyjnych wody oraz zastosowaniu
dodatkowych urzajdzen uzdatniajajsych w ZSP w Jastrz^bi jakosc wody spelniala wymagania
sanitarne i woda byla przydatna do spozycia przez ludzi.
W placowkach znajdujajcych si§ w miejscowosciach Zborowice i Brusnik jakosc wody
w ciqgu roku spelniala wymagania sanitarne.

5. Ocena ryzyka zdrowotnego wody wykorzystywanej z ujfc indywidualnych

Na terenie gminy Ci^zkowice woda pochodzajca z indywidualnych uj^c wody,
wykorzystywana w budynkach uzytecznosci publicznej, gdzie brak jest stalych urzajdzen
uzdatniaja^cych, a w szczegolnosci sluzajoych do jej dezynfekcji moze bye skazona
mikroorganizmami chorobotworczymi i pasozytami stanowia^cych potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego. Okreso;wo prowadzona dezynfekcja wody nie gwarantuje wlasciwej jej
jakosci. Zasadne jest zatem podejmowanie przez wladze samorzajdowe dziaian zmierzajajcych
do zapewnienia odbiorcom wody w odpowiednich ilosciach i parametrach spelniaja^cych
wymagania sanitarne.

///

Otrzymuja^:
1. Burmistrz Gminy Ci^zkowice, 33-190 Ci^zkowice, ul. Tysiajclecia 19.

(2) Spolka Komunalna ,,Dorzecze Bialej" Sp. z o. o, 33-170 Tuchow,
ul. Jana III Sobieskiego 69C
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