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Wójt Gminy Czarna

oBsZARowA OCENA JAKoŚd WODY* DLA GMINY CZARNA za rok 2018

Informacja o zaopatrzeniu w wodę przezn^czoną do spożycia
Woda dostarczana do odbiorców na terenie Gminy Czarna pochodzi ze Stacj i lJzdatniania
Wody w : Czamej, Żdżarach, Głowaczowej, Producentem wody przeznaczonei do spożycia
dostarczanej na teren Gminy Czarnajest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej,
ul. Spółdzielcza 4 oraz Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej 184C. Ww stacje
uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują są nadzorowane przez Państwowcgo
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Dębicy, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
w rozumięniu Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzen\l w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018, poz, 1152 ze zm.) należy d,o zadń
własnych Gminy Czarna.
Dane dotyczące ilości wody rozprowadzanej na terenie Gminy i liczby ludności korzystającej
ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia ( wps ) :

Informacje o jakości wody
Badania wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom Gminy Czarna obejmowały
monitoring parametrów grupy A i grupy B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi (Dz.
U. 2017, poz. ż294). Monitoring grupy A obejmował parametry : barwę, przewodnośó
elektryczną, Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22oC,
stężenie jonów wodoru (pH), zapach, smak, bakterie grupy coli, mętnośó. Dodatkowo zakres
badań przy kńdym poborze w zakresie monitoringu parametróW grupy A Zawiera chlol
wolny we wszystkich wodociągach (w okesie chlorowania wody). Zakres badań monitoringu
przeglądowego obejmował parametry : Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe),

* na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20|7r, w Sprawię jakości wody przęznacżonej do

Spożycia przęz ludzi (Dz, U,2017, poz.2294)
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ilość wody rozprowadzanej
|m'/dobęl

410 945 506

liczba ludności korzystapc€1 ze
zbiorowego zaopatrzenia w wps

3 390 8 500 3 900

nazwy miejscowości zaopatrywane
W Wps

Czarna, Golemki Żdżary, Jawomik,
Borowa, Jaźwiny,
Stara Jastrząbka,
Róża, Przyborów,
Głowaczowa
(część)

Głowaczowa,
Grabiny, Chotowa

L/3



antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a;piren, bor, bromiany, chlorek winylu
( tylko urządzenie wodociągowe Czama ), chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan,
epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, )pestycydów, rlęć, selen,

Itrichloroetenu i tetrachloroetenu, lwielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), ITHM ( tylko urządzenie wodociągowe Czarna ), bakterie grupy coli, ogólna liczba
mikroorganizmów w 22oC po 72h, Clostridium periringens (łącznie z przetrwalnikami), glin
(aluminium), jon amonowy, barwa, chlorki, mangan, mętność, ogólny węgiel organiczny
(tylko urządzenie wodociągowe Żdzary), stężenie jonów wodoru (pH), przewodność
elektryczna, siarczany, smak, sód, utlenialność z KMnoa, zapach, żelazo, chlor wolny
(w okresie chlorowania wody). w tym zakesie dodatkowo wykonywano oznaczenia
twardości węglanowej.

- w nawiasaclr podano dopuszczalne wartości parametrów określone w Rozporządzeniu
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyciaMinistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r.

przez ludzi (Dz. U , ż0|7 . poz. ż2941:
2) - w odniesięniu do wyników z lat poprzednich, biorąc pod uwagę dane historyczne, nie
stwierdzono nieprawidłowych zmian tego parametru;
J) 

- zalecany zakles wafiości do 1 NTU.
* na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
§pożycia przez ludzi ( Dz. U . 201'7 , poz. 2294)

---_._ Nazwa urządzenia
wodociągowego

śreclnie ----..
warloŚciwybranyclr -\\-
parametrów za 20l 8 rok \'\

Czarna żdzary Głowaczowa

twardośó wody w mg CaCOy/l;
[60 - 500 mg CaCO:/l]')

33 l16 97

fluorki w mg/|

[1,5 mg/l| l)
0,l0 0,10 0,10

Odczyn w pH
[6,5 - 9,5 pH| ')

69 1,3 6,9

żelazo w pgll]
[200 pg/l] ')

15 watość nle
przekraczała 30
mp,ll

Wartość nle
przekraczała 30
ms/|

mangan w pgll]
[50 pgll] ')

ll watośó
przekraczała
mdI

nle
30

wańość nle
przekraczała 30

mętność w NTU (metodą
nefelometryczną).

[akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowvch zmian l l)

0,3J) 0,4J) 0,4J)

barwa \^/ mg/lPt (w skali
kobaltowo- platynowej).

[akceptowalna pyzez
konsumentów i bez
nieprawidlowvch zmian I 

l)

wańość nie
ptzekraczała 5 mg
l:Pt2|

wafiość nie
przektaczała 5 mg
lPt2)

wartośó nie
przekraczała 5 mg
llPt2)
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Woda surowa pobierana z ujęć wszystkich urządzeń wodociągowych na ternie Gminy Czama
ma niski odczyn - poniżej dolnego zakresu wafiości dopuszczalnej dla tego parametru, tj.

< 6,5 pH. Dlatego konieczna jest korekta odczynu, by przeciwdziałać agresywności wody.

Woda do spoźycia podawana Mieszkńcom Gminy Czama jest wodą o niskiej twardości

węglanowej. W celu zabezpieczenia odpowiednich parametrów mikobiologicznych woda

w ww. sieciach wodociągowych, na terenie Gminy, jest okresowo dezynfekowana
podchlolynem sodu. Średnia zawartość chloru wolnego w wodzie przeznaczonej do spożycia,

w 20l8 roku w sieciach wodociągowych na terenie Gminy, wynosiła 0,10 mg/l. Średnia

zawartośó chloru wolnego - w puŃcie czerpalnym u konsumenta - nie przeWaczńa
zawartości określonej dla tego parametru w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 201 7 r. (Dz. U. 20 17, poz, ż294), która wynosi 0,3 mg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy - zgodnie z § 22 ww. Rozporządzenia

- wydał okresowe oceny jakości wody w 2018 roku, i tak dla kńdego urządzenia
wodociągowego gminy Czarna opracowano po 2 oceny. Na podstawie w/w ocen

stwierdzono, źe w zakesie monitoringu parametrów grupy A i grupy B, woda dostarczana

Mięszkańcom w ramach zbiorowego zaopatrzenia, na terenie Gminy Czarna, spełniała

wymagania okręślone w załączniku nr 1 do Rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U.

2017, poz.2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Informacje o przekoczeniach zawartości dopuszczalnych parametrów jakości wody - w roku
2018 nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przektoczeń

zawafiości dopuszczalnych żadnego z badanych parametrów z zal<ręsu monitoringu
kontrolnego i przeglądowego.

Informacj e o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody -
w 2018 roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń Mieszkńców Gminy Czama dotyczących

reakcji niepożądanych związmych ze spożyciem wody.

Infbrmacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakesie jakości wody -
w 2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy nie prowadził

postępowań administracyj nych w zakręsie poprawy jakości wody ptzeznaczonej do spożycia

przez ludzl

Otrzymują :

l x Wójt Gminy Czarna

lx ala.

* na podstawię § 23 Rozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody prz9znaczonej do

spozycia przez ludzi ( Dz. U . 20|'7, poz, 2294)
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