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Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Kraśniczyn
za rok 2016.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 20
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989), na
podstawie wydanych w 2016r. okresowych ocen jakości wody przedstawia ocenę
obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczącą gminy Kraśniczyn
za rok 2016. Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989). Obszarowa
ocena jakości wody wydawana jest w celu poinformowania konsumentów.
Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę przez 6 wodociągów zbiorowego
zaopatrzenia oraz 2 końcówki wodociągów wchodzących z sąsiedniego powiatu
/zamojskiego/. PPIS w Krasnymstawie nadzoruje również wodociąg lokalny Domu
Pomocy Społecznej w Żułowie.
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Około 99 % mieszkańców gminy korzystało z wody z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia dobrej jakości.
Prowadzi się uzdatnianie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Surhów – napowietrzanie, odżelazianie.
W okresie 2016r. własciciele wodociągów prowadzili kontrolę wewnętrzną
jakości wody w zakresie i częstotliwością uzgodnioną z PPIS w Krasnymstawie.
Częstotliwość pobierania próbek do badań i zakres badań w ramach kontroli
wewnętrznej dostosowane były do wielkości produkcji wody i liczby odbiorców
wody; zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.
1989).
W okresie 2016r. PPIS w Krasnymstawie w ramach nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia pobrał 12 próbek wody do badań fizykochemicznych i 11 próbek do badań mikrobiologicznych z wodociągów z terenu
gminy Kraśniczyn. Przeprowadzono również kontrolę sanitarną urządzeń
wodociągowych w Brzezinach i Olszance.
W okresie roku 2016 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości
parametrów jakości wody z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia Surhów –
jednokrotnie bakterie grupy coli i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bończa –
jednokrotnie bakterie grupy coli.
Właściciel wodociągów przeprowadził działania naprawcze: dezynfekcję i
płukanie sieci.
Stwierdzenie przekroczeń parametrów mikrobiologicznych informuje o
zanieczyszczeniu wody odchodami. Obok charakterystycznych dla odchodów
mikroorganizmów, takich jak bakterie grupy coli, w takiej wodzie mogą
występować bakterie chorobotwórcze. Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii
grupy coli sugeruje niedostateczne jej uzdatnienie, zanieczyszczenie, lub
nieprawidłowy stan sieci dystrybuującej wodę.

Prowadzone jest postępowanie aministracyjne w związku ze stwierdzonymi
usterkami sanitarnymi na ujęciu wody w Brzezinach. Nie odnotowano zgłoszeń o
reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym
obszarze.
W 2016r. PPIS w Krasnymstawie przeprowadził badania jakości wody
ciepłej w DPS Żułów. Stwierdzono znikome skażenie pałeczkami Legionella sp.,
system wody ciepłej pod kontrolą, nie wymagał podjęcia specjalnych działań;
pensjonariusze Domu korzystają z bezpiecznej wody ciepłej.
Odbiorcy wody wodociągowej z terenu gminy Kraśniczyn korzystali w roku
2016 z wody dobrej jakości.
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie

lek. Barbara Niewiadomska
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kraśniczyn
Starosta Krasnostawski

