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*va jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludziOcena obszaro

na terenie gminy Ryglice za 2017 rok.

LdJMP"-^-""anstwowy 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
(T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z pozn. zm.) oraz w oparciu o § 20 rozporzadzenia 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 sie z raportami z badan probek wody pobranymi w ramach
nadzoru sanitamego oraz wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez przedsiebiorstwo
wodoci^gowe z wodoci^gu publicznego na terenie gminy Ryglice przedstawia ocen? zaopatrzenia
ludnosci w wod§ przeznaczon^ do spozycia przez ludzi:

1. Producenci wody:

Na terenie gminy Ryglice ludnosc zaopatrywana jest w wode z:
1. wodoci^gu publicznego Tuchow, ktory oparty jest na wodzie powierzchniowej z rzeki Biata

ze Stacja^ Uzdatniania Wody w Lubaszowej. Wtascicielem wodoci^gu jest Spotka Komunalna
,,Dorzecze Bialej" Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie.

2. wodoci^gu publicznego Tarnow, ktora produkowana jest na 4 stacjach uzdatniania wody
przez Tarnowskie Wodociagi Spotka z o. o. z siedzib^ przy ul. Narutowicza 37 w Tarnowie:

- SUW w Zbylitowskiej Gorze - zasilana wod$ powierzchniow^ z rzeki Dunajec,
- SUW w Zbylitowskiej Gorze II - zasilana wodq podziemn^ ze studni wierconych,
- SUW w Tarnowie Moscicach zasilana woda^ podziemn^ ze studni wierconych

i kopanych.
SUW w Porebie Radlnej zasilana woda podziemna oparta na zrodliskach.

Woda z wodociajju publicznego Tarnow zakupywana jest od Tarnowskich Wodociagow przez Urzad
Gminy w Ryglicach, z wody korzysta czesc mieszkancow Zalasowej. Wtascicielem sieci
wodociagowej na terenie Zalasowej jest Gmina Ryglice.

2. Informacje dotycz^ce produkcji i jakosci wody.

2.1. wielkosc produkcji i sposob jej uzdatniania

W2017r . na SUW w Lubaszowej produkcja wody wynosita 705 694 m3, w wodoci^gu publicznym
Tarnow 10356942m3

Woda ujmowana jest z rzeki Biata, poddawana jest napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z uzyciem
srodkow chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach
otwartych samopluczacych, wstepnemu ozonowaniu i filtracji na filtrach zamknietych ze ziozem
weglowym oraz dezynfekcji koncowej za pomoc^ lampy UV i dwutlenku chloru.

SUW w Zbylitowskiej Gorze zasilana jest woda^ powierzchniow^ z rzeki Dunajec, ktora
poddawana jest procesowi uzdatniania polegajacemu na wstepnym ozonowaniu wody, koagulacji
wody, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pospiesznej na filtrach zwirowo - antracytowych
otwartych, ozonowaniu posrednim wody, sorpcji na filtrach wegiowych i dezynfekcji koncowej
dwutlenkiem chloru.
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Ujecie wod podziemnych w Zbylitowskiej Gorze II (ujecie infiltracyjne) oparte jest na
11 studniach wierconych, w Tarnowie - Moscicach na 12 studniach wierconych i 5 kopanych,
w Porebie Radlnej na 1 studni kopanej znajdujacej sie na terenie zrodliska. Woda ujmowana
z ujec podziemnych zasilajacych wodociag publiczny Tarnow poddawana jest jedynie dezynfekcji
podchlorynem sodu.

2.2. liczba ludnosel zaopatrywanej w wod?:

Sposrod 11680 mieszkaficow gminy Ryglice z wody o kontrolowanej jakosci korzysta ok. 2150 osob
na terenie 7 miejscowosci. Z wodociagu publicznego Tuchow k'orzysta ludnosc na terenie
6 miejscowosci, z wodociagu Tarnow -- mieszkaficy Zalasowej, Pozostali mieszkaficy gminy
zaopatrywani s^ w wode z lokalnych ujec wody znajduj^cych sif przy gospodarstwach domowych

2.3. jakoscwody:

W ramach nadzoru sanitamego w 2017 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnetrznej
kontroli jakosci wody prowadzonej przez przedsiebiorstwa wodoci^gowe z wodociagu publicznego
Tuchow pobrano lacznie 21 probek wody do badan w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 4 probki
w zakresie monitoringu przegl^dowego z tego na terenie gm. Ryglice pobrano 5 probek wody.
Z wodociagu publicznego Tarnow pobrano t^cznie 146 probek wody do badafi analitycznych
( nie badano wody z tego wodociagu na terenie m. Zalasowa),
W zakresie wymagafi mikrobiologicznych wykonane byfy oznaczenia wymienione w zalacznikach
1A i 3 A do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych wartosci wskaznikow.
W zakresie wskaznikow chemicznych, fizycznych, organoleptycznych oraz substancji
promieniotworczych wykonane zostafy oznaczenia wynikaj^ce z zat^cznika 2, 3B, 3C oraz
wybranych parametrow z zal. Nr 3D i 4 wymienionego wyzej rozporzadzenia i rowniez nie
stwierdzono przekroczen badanych wskaznikow.

2.4. przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametrow jakosci wody:

W 2017 r. nie stwierdzono przekroczen badanycb parametrow i nie odnotowano skarg uzytkownikow
wody na jej jakosc.

2.5. postfpowanie administracyjne:

Nie prowadzono post^powania administracyjnego,

2.6. dziatania naprawcze prowadzone przez przedsif biorstwo wodociagowe

Nie prowadzono dziatan naprawczych dotyczqcych jakosci wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Mieszkancy gminy Ryglice s^ zaopatrywani w wode bezpieczn^ dla zdrowia ludzkiego, wolna^ od
mikroorganizmow chorobotworczych i pasozytow w liczbie stanowi^cej potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilosciach zagrazaj^cych zdrowiu, woda nie
wykazuje agresywnych wlasciwosci korozyjnych.
Woda na terenie gminy Ryglice jest przydatna do spozycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla
zdrowia.
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