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Burmistrz Brzostku

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA I GMINY BRZOSTEK

Informacje o zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do §pożycia

Woda przeznaczona do spożycia dostarczana do odbiorców na terenie Miasta i Gminy

Brzostek pochodzi głównie ze Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku przy ul. Mickiewicza22,
a jej producentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. Dla potrzeb

urządzenia wodociągowego w Brzostku woda pobierana jest z ujęć podziemnych. Woda

surowa poddawana plocesom uzdatniania na ww. Stacji Uzdatniania Wody, proces

uzdatniania kończy się dezynfekcją wody.

Na podstawie danych przekazanych przez w/w przedsiębiorstwo wodociągowe, ilość wody

rozprowadzanej na terenie Miasta i Gminy Brzostek z przedmiotowego urządzenia

wodociągowego wynosiła 359 m3/dobę ( średniotlobowa produkcja wody za 2017 rok ).

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia z ww. urządzenia na terenie Miasta

i Gminy Brzostek wynosi 5 560 Mieszkańców.

Pozostali Mieszkańcy oraz obiekty użyteczności publicznej i podmioty prowadzące

działalność handlową wykorzystują wodę z indywidualnych ujęć, Zgodnie z zapisem

§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

kontrolę wewnętrzną jakości wody przeprowadza podmiot dostarczający lub wykorzystujący

wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia (dotyczy między innymi budynków

użlteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego lub podmiotów działających na

rynku spożywczym, z zastrzeżeniem § 8).

W 2018 roku nadzorowane były - przez Inspekcję Sanitarną - indywidualne ujęcia wody 6

obiektów szkolnych i 1 placówki służby zdrowia.

Informacje o jakości lvody

Badania wody wodociągowei dostarczanej mieszkańcom Miasta i Grniny Brzostek

obejmowały nronitoring parametrów przyna\eżnych do grupy A i gnrpy B, które określa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. (Dz. U. 2017 , poz, ż294). A także

poszerza się zakres prowadzonych badań, biorąc pod uwagę przede wszystkim jakość

i rodzai ujmowanej wody, sposób uzdatniania wody, zanieczyszczenia występujące

w środowisku. Monitoring grupy A wody do spożycia dostarczanej przez ZaHad
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Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o,o, i ujmowanej z ww, indywidualnych ujęó

obejmował parametry : barwę, przewodność elektryczną, Escherichia coli, ogólną liczbę

mikroorganizmówwŻ2oC,stężeniejonówwodoru(pH),zapach,smak,bakteriegrupycoli,
mętność. Dodatkowo zakres badań przy każdymbadaniu w zakresie grupy A zalyięrń żelazo

i mangan, a także chlor wolny w okresie chlorowania wody, Dodatkowe wskaźniki są

monitorowane,zewzględunaduŻewańościtychparametrówwwodziesurowej,pobieranej

z rrjęć podziemnych. Zakres badań grupy B obejmował parametry: Escherichia coli,

Enterokoki(paciorkowcekałowe),antymon,a.rsen,azotany,azotyny,benzen,benzo(a)piren,

bor'bromiany,chrom,cyjanki,1,2-dichloroetan,epichlor.ohydryna,fluorki,kadm,miedŹ,
nikiel, ołów, pestycydy, fpestycydów, rtęó, selen, Itrichloroetenu i tetrachloroetenu,

|wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznyclr (WWA), 

'THM 
( w przypadku

dezynlekcji wody ), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w ż2"C po 72h,

Clostridiumperfringens(łączniezprzetrwalnikami),glin(aluminium)'jonamonowy,barwa,

chlorki, rnangan, mętność, ogólny węgiel organiczny (wodociąg Brzostek), stężenie jonów

wodoru(pH),przewodnośóelektryczna,siarczany,smak,sód,rrtlenialnośózKMrlo4'zapach,

żelazo, chlor wolny oraz tĘĄ. W tym zakresie dodatkowo wykonano oznaczęnie twardości

węglanowej.

Woda wodociągowa - dostarczana w ramach zbiorowego zaopatrzenia - na terenie Miasta

iGminyBrzostekjestwodąotwardościwęglanowejokoło300mgilwody(policzonajako
średnia z wyników w 2018 roku ), Średnia twardośó wody nie przekaczała twardości

dopuszczalnejokreślonejwrozporządzeniuMinistraZdrowiazdnia7grudniaŻ0l7r.(Dz.U,
2017 , poz.2294),która wynosi 500 mg CaCO:/l,

WodaprzeznaczonadospoŻycianaterenieMiastaiGminycharakteryzujesięniską
zawafiością fluorków _ średnio 0,ż0 mgll. średnia zawańość fluorków nie przekraczała

zawartościdopuszczalnejokreślonejww/wRozporządzeniuMinistraZdrowia'którawynosi
1 ,5 mg/l.

7,awaftość żel^z^ w wodzie wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez l,1dzi

w 2018 róku nie przekraczała wartości 30 pg/l. średnia zawartość żelaza nię przekaczńa

zawartości dopuszczalnej, określonej dla tego parametru w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

(Dz.lJ. 2017 , poz.2ż94), która wynosi 200 sl,gll,

Zawańość manganu w wodzie wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez |ldzi w 2018

roku nie przekraczała wartości 30 pg/l, Średnia zawartość manganu rlie ptzekraczała

zawańości dopuszczalnej, określonej dla tego parametru w Rozporządzeniu Ministra Zdrowta

z dnia 7 grudnia 20 l 7r. (Dz. U, 2017, poz, 2294), która wynosi 50 pgll,

Wartość barwy wody wodociągowej ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 roku nie

przekraczała5mg/lPt(wskalikobaltowo.platynowej).Wodniesieniudowynikówzlat
poprzednich nie stwierdzono nieprawidłowych zmian tęgo parametlu, Średnia mętnośó wody

przeznaczonej do spożycia wynosiła w 20l8 roku to 0,30 NTU (metodą nefelometryczną),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r, (Dz, U,2011, poz,2294) -
wzałącznikunrldlabarwyimętnościjakowartośćparametrycznąokreśla,,akceptowalna
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pnez konsumentów i b€z nieprawidłowych zmian"; przy czym dla mętności zalecany

zakres waności do l NTU.
W celu zabezpieczenla odpowiednich parametrów mikrobiologicznych woda w sieci
wodociągowej na terenie Miasta i Gminy jest okresowo dezynflekowana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy - w ciągu 201 8 roku - wydał dwie
oceny okresowe o jakości wody na terenie Miasta i Gminy Brzostek, dostarczanej siecią
wodociągową. Na podstawie w/w ocen stwierdzono, żę w zakresie badanych parametrów

grupy A i grupy B, woda dostarczana Mięszkańcom, w ramach zbiorowego zaopatrzenia na

tęrenie miasta i gminy Brzostek, spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, (Dz. U , 2017 , poz. 2294) i była
przydatna do spożycia przez ludzi,

Informacje o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody -
w 2018 roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń mieszkańców miasta i gminy Brzostek

dotyczących reakcji niepoźądanych zwięanych ze spożyciem wody.

Informacje o przekroczeniach zawartości dopuszczalnych parametrów jakości wody -
w 2018 rokrt nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale

przektoczeń dopuszczalnych wafiości żadnego z badanych parametrów z zakesu grupy A
i grupy B.

Informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody -
w 2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy nie prowadził żadnego

postępowania administracyjnego w zakresie poprawy jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi dostarczanej przez urządzenie wodociągowe w Brzostku.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy prowadził 6 postępowań

administracyjnych wobec Administratorówi Właścicięli indywidualnych ujęó wody

w zakresie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ltldzi, Wydano 2 decyzje

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

konsumpcyjnych. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi orzekano, ze względu na

dtlże zanleczyszczenie mikrobiologiczne wody. Prowadzono 4 postępowania, w związku
z warunkową przydatnością wody do spożycia. Orzekano warunkową przydatność przy

przekroczeniu parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych, takich jak : bakterie

grupy coli w ilości < l0 jtk, ogólna liczba mikroorganizmów w 22"C, żelazo. Warunkowa

przydatność była orzekana na określony czas.
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