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Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi na terenie gminy Tuszów Narodowy za rok 2018
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152
z późn. zm.).oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, 2 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej
oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 r. na terenie gminy Tuszów
Narodowy.
Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia
przez wodociąg sieciowy zlokalizowany w miejscowości Jaślany. Producentem wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Tuszów Narodowy, jest
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A, który jest jednocześnie
odpowiedzialny za jakość produkowanej wody.
Podstawę wodociągu sieciowego Jaślany stanowi ujęcie wody podziemnej, (3 studnie
wiercone).
Stan sanitarny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody
wodociągu sieciowego Jaślany nie budził zastrzeżeń, natomiast stan techniczny uległ pogorszeniu
tj. zły stan techniczny ścian, rurociągu i głowicy w studni S-3 (zardzewiałe, zażelazione) oraz
metalowych drabin w zbiornikach wody czystej nr 1 i 2 (zardzewiałe, skorodowane). Decyzją
z dnia 8 maja 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu nakazał usunąć w/w
nieprawidłowości w terminie do 31 października 2018 r. Kontrola sprawdzająca wykazała poprawę
stanu technicznego studni S-3. Natomiast na wymianę drabin w zbiornikach wody czystej decyzją
z dnia 25 października 2018 r. wydłużono termin do 28 lutego 2019 r.
W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowego wodociągu:
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Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenie wodociągowe znajduje się 8 punktów
wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody
prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, w 2018 r. pobrano
z obszaru gminy Tuszów Narodowy 7 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego
oraz 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego, zgodnie z określoną w obowiązujących
przepisach częstotliwością.
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione
w załącznikach nr 1A tabela 1 i 1 C tabela 1, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1 C tabela 2 i 1D
tabela 1 obowiązującego rozporządzenia. Przekroczeń badanych wskaźników nie stwierdzono.
Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego
Jaślany,
prowadzona
przez
producenta
wody,
wykonywana
była
zgodnie
z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mielcu.
Według danych PPIS w Mielcu pozyskanych od producenta wody, z wody pochodzącej
z przedmiotowego wodociągu korzystało w 2018 r. ok. 8225 konsumentów w gminie Tuszów
Narodowy.
Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej
mieszkańcom gminy Tuszów Narodowy, nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych
parametrów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2018 r. roku
mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu
sieciowego Jaślany, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez
ludzi, tzn: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych
i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji
chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tuszów Narodowy nie
stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.
Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.
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