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Wójt Gminy Jodłowa

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
PR.ZEZ LUDZI DLA GMINY JODŁOWA

Mieszkańcy Gminy Jodłowa oraz obiekty użyteczności publicznej i podmioty

prowadzące działalność handlową na terenie przedmiotowej Gminy, jako źródła wody

przeznaczonej do spoźycia przez ludzi, wykorzystują wodę z indywidualnych ujęó, Zgodnie

z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017, poz,2294), kontrolę we\łnętrzną

jakości wody przeprowadza podmiot dostarczający lub wykorzysĘący wodę, pochodzącą

z indywidualnego ujęcia (dotyczy między innymi budynków użleczności publicznej,

budynków zamięszkania zbiorowego lub podmiotów działających na ryŃu spożywczym,

z zastrzeżeniem § 8).

W 20l8 roku nadzorowane były - przez Inspekcję Sanitamą - indywidualne ujęcia wody :

a) 6 obiektów szkolnych
b) l placówki slużby zdrowia
c) 6 obiektów u żyleczności publicznej

d) 4 podmiotów działalących na rynku spożywczym

Badania wody w w/w indywidualnych ujęciach wody prowadzone były w ramach

kontroli wewnętrznej, sprawowanej przez Właścicieli lub Administratorów obiektów, które

zaopatrrrję w wodę przeznaczona do spożycia. Zakes prowadzonych badań był uzgadniany

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dębicy indywidualnie dla każdego

ujęcia. Brano pod uwagę zapisy § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

20l7r. (Dz.lJ,201'7, poz,2294), a takZejakość i rodzaj ujmowanej wody, sposób uzdatniania

wody, zanieczyszczenia występujące w środowisku.

Zazwyczaj przeprowadzano monitoring grupy A, który obejmował parametry : barwę,

przewodność elektryczną, Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22"C,

stężenie jonów wodoru (pH), zapaclr, smak, bakterie grupy coli, mętnośó. Dodatkowo zakęs

badań przy każdym badaniu w zakręsie grupy A zawierał żeIazo l mangan ze względu na

duże wafiości tych paramętrów w wodzie surowej, pobieranej z ujęó podziemnych; oznaczano

także chlor wolny po dezynfekcji wody. W niektórych obiektach poszerzano zakes badań,

np. o sód i chlorki, wynikało to z zastosowanego sposobu uzdatniania wody z danego ujęcia.

Uzgodnione z PPIS w Dębicy Harmonogramy badań wody przeznaczonej do spożycia dla

dwóch obiektów obejmowały monitoring parametrów grupy B, tj. Escherichia coli,
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Enterokoki (paciorkowce kałowe), antymon, arsęn, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren,

bor, bromiany, ckom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź,

nikiel, ołów, pestycydy, |pestycydów, ftęó, selen, 

'trichloroetenu 

i tetrachloroetenu,

lwielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), bakterie grupy coli, ogólna

Iiczbamikroorganizmów\łŻŻ"Cpo72h,Clostridiumperfringens(łącznie
z przetrwalnikami), glin (aluminium), jon amonowy, barwa, chlorki, mangan, mętnośÓ,

stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, siarczany, smak, sód, utlenialność

z KMnO4, zapach, żelazo. Na podstawie załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra

Zdrowiazdnia,7grudnia2017r.(Dz,lJ,2011,poz'2294)częstotliwośÓmonitoringu
parametrów grupy B dla omawianych indywidualnych ujęó wody ustala PPIS; jednak nie

rzadzie1 niż 1 próbka na 2 lata.

W 2018 roku państwowy powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy prowadził 8 PostęPowań

administracyjnychwobecAdministratorów/Właścicieliindywidualnychujęćwody
w zakręsie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez hldz| Wydano 1 decyzję

o braku przydatności wody do spożycia, co wiązało się z zakazem używania wody do celów

konsumpcyjnych. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi orzekano, ze wzg|ędll na

duże zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, Prowadzono 7 postępowań, w związku

z warunkową przydatnością wody do spożycia, Orzekano warunkową przydatnośó przy

przekroczeniu parametrów organoleptycznych i fizykochem icznych, takich jak : bakterie

grupy coli w ilości < 10 jtk, żęlazo, smak, sód, mętnośó, WaruŃowa przydatnośó była

orzekana na określony czas.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy - w ciągu 2018 roku - na

podstawie sprawozdań z ptzeprowadzonych badań wody, z indywidualnych uięó

funkcjonujących na terenie gminy Jodłowa, wydał 20 decyzji l orzeczeń o przydatności

wody do spożycia przez ludzi.

Należj zaznacu,ć, że żadna z miejscowości ną lerenie Gminy Jodłowa nie jest

zaopątrzona w y,odę do spożycia przez luc}zi, w ramach zbiorowego zaopatrzenia, której

jakość bytaby systen,latycznie kontrolov,ana i byłaby bezpieczna dla zdrowią użytkowników,

l| zwiqzku z powż§u,nx PPIS w Dębicy wskazuje na konieczność podjęcia działań

mcjqcych na celu zapewnienie clla wszystkich Mieszkąńców Gminy Jodłowa wody do

spożycia o odpowiedniej jakości, poprzez jej dostawę w ramach zbiorowego ZaopąłZenia

(budou,a sieci wodociqgowej). Zbiorowe zaopatrzenie u, wodę w rozumieniu Ustawy z dnia

7 czerwca 200]r. o zbiorowym ząopątrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. 20]B, poz- 1 l52 ze zm.), art, 3, należy do zadańwlasnych Gminy,

Otrzymuj ą :
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