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Ocena obszarowa jakości wody dla miasta Krasnystaw
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 dotyczacą miasta Krasnystaw
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 miasta zaopatrywana jest w wodę przez 1 wodociąg zbiorowego
zaopatrzenia.
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Około 95 % mieszkańców miasta korzystało z wody z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia dobrej jakości.
Prowadzi się uzdatnianie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Krasnystaw – filtracja, odżelazianie, napowietrzanie.
W okresie 2016r. administrator wodociągu prowadził 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 7 próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych z wodociągu Krasnystaw. Przeprowadzono
również kontrolę sanitarną urządzenia wodociągowego.
W okresie roku 2016 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości
badanych parametrów. Nie prowadzono postępowań administracyjnych w
zakresie jakości wody.
Odbiorcy wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnystaw korzystają
z wody dobrej jakości; w ostatnich latach nie notowano przekroczeń wskaźników
mikrobiologicznych, sporadycznie, w pojedynczych próbach, stwierdzano
przekroczenia poziomu żelaza ogólnego i mętności. W ciągu roku nie pogorszyła
się jakość wody, nie prowadzono więc działań naprawczych. Nie odnotowano
zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na
omawianym obszarze.
W 2016r. PPIS w Krasnymstawie objął nadzorem wodociąg OSM. Wodociąg
ten nie zaopatruje w wodę do spożycia ludzi; woda wykorzystywana jest do
produkcji żywności. Właściciel – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w
Krasnymstawie prowadziła kontrolę wewnetrzną jakości wody w zakresie i zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Krasnymstawie. Przeprowadzono
kontrolę sanitarną urządzenia wodociągowego. W ciągu roku 2016 notowano
niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu żelaza i manganu; po
przeprowadzeniu działań naprawczych wodociąg podaje wodę o wymaganej
jakości.
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