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Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

na terenie gminy Tuchow za 2015 rok.

i
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z pozn. zm.) oraz w oparciu o § 20 rozporzajizenia
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 si? z raportami z badan
probek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewn^trznej kontroli jakosci
wody prowadzonej przez przedsiejsiorstwo wodociaj*owe z wodociqgu publicznego na terenie
gminy Tuchow przedstawia ocenej zaopatrzenia ludnosci w wod§ przeznaczonq. do spozycia
przez ludzi:

1. Producenci wody

Na terenie gminy Tuchow funkcjonuje 1 wodocia^g publiczny oparty na wodzie
powierzchniowej z rzeki Biala ze Stacja^ Uzdatniania Wody w Lubaszowej. Wlascicielem
wodoci^gu 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 i sposob jej nzdatniania

W 2015 r. na SUW w Lubaszowej 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 samopiuczajsych, wst^pnemu ozonowaniu i filtracji
na filtrach zamkniejych ze zlozem w^glowym oraz dezynfekcji koncowej za pomocq. lampy
UV i dwutlenku chloru.

2.2. liczba ludnosci zaopatrywanej w wodf:

Sposrod 18170 mieszkancow miasta i gminy Tuchow z wody o kontrolowanej jakosci
korzysta ok. 12600 osob na terenie 13 miejscowosci. Pozostali mieszkancy gminy
zaopatrywani sâ  w wod? z lokalnych uj^c wody znajduja^cych si§ przy gospodarstwach
domowych

2.3. jakosc wody:

W ramach nadzoru sanitarnego w 2015 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz
wewnejrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez Spolk§ Komunalna^ ,,Dorzecze Bialej"
Sp. z o. o. w Tuchowie pobrano 21 probek wody do badan w zakresie monitoringu
kontrolnego oraz 4 probki w zakresie monitoringu przeglajdowego.



W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione
w zala^cznikach 1 i 3 do poprzednio obowia^zujajcego rozporzajizenia 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 przekroczen
dopuszczalnych wartosci wskaznikow.
W zakresie wskaznikow chemicznych organoleptycznych i fizykochemicznych wykonane
zostaly oznaczenia wynikajajce z zalajsznika 2, 3, 4 wymienionego wyzej rozporzajizenia,
i rowniez nie stwierdzono przekroczen badanych wskaznikow.
Jakosc wody w wodociqgu publicznym w miescie i gminie Tuchow spemia wymagania
sanitarne i jest przydatna do spozycia przez ludzi.

2.4. przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametrow jakosci wody:

W 2015 r. nie stwierdzono przekroczen i nie odnotowano skarg uzytkownikow wody na jej
jakosc.

2.5. post^powanie administracyjne:

Nie prowadzono postepowa^ia administracyjnego.

2.6. dzialania naprawcze prowadzone przez przedsifbiorstwo wodoci^gowe

Nie prowadzono dzialan naprawczych dotyczajcych jakosci wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Mieszkahcy miasta i gminy Tuchow sâ  zaopatrywani w wod? bezpieczna^ dla zdrowia
ludzkiego, wolna^ od mikroorganizmow chorobotworczych i pasozytow w liczbie stanowiajcej
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilosciach
zagrazaja^cych zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych wlasciwosci korozyjnych.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi na terenie gminy Tuchow spelnia wymagania

sanitarne i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.
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