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Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Żółkiewka
za rok 2017.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 23
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie
wydanych w 2017r. okresowych ocen jakości wody przedstawia ocenę obszarową
jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczącą gminy Żółkiewka za rok 2017.
Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Obszarowa ocena jakości
wody wydawana jest w celu poinformowania konsumentów.
Wykaz producentów zaopatrujących ludność oraz dostarczających
wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do
budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania
zbiorowego - wielkość produkcji, liczba zaopatrywanej ludności:
Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę przez 3 wodociągi zbiorowego
zaopatrzenia:
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Około 100 % mieszkańców gminy korzystało z wody z wodociągów
zbiorowego zaopatrzenia.
Jakość wody:
Prowadzi się uzdatnianie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Koszarsko – stała dezynfekcja podchlorynem sodu.
W okresie 2017r.
administrator wodociągów 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). Zakład Usług Komunalnych w Żółkiewce pobrał 9
próbek wody do badań fizykochemicznych i 9 próbek do badań
mikrobiologicznych. Przeprowadzono również wstępny monitoring substancji
promieniotwórczych w wodzie z ujęć w Żółkiewce, Koszarsku, Olchowcu Kolonii.
W
okresie
2017r.
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w Krasnymstawie w ramach nadzoru nad
jakością wody przeznaczonej
do spożycia pobrał 9 próbek wody do badań fizyko- chemicznych i 6 próbek
do badań mikrobiologicznych
z wodociągów z terenu gminy
Żółkiewka.
W zakresie wskaźników chemicznych, fizycznych i organoleptycznych wykonane
zostały oznaczenia wynikające z załącznika nr 2, 3B, 4 wymienionego wyżej
rozporządzenia. W zakresie badań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia
wymienione w załącznikach nr 1A i 3A do w/w rozporządzenia.
W okresie roku 2017 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości
parametrów jakości wody z wodociągów z terenu gminy Żółkiewka;
nie prowadzono więc działań naprawczych. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krasnymstawie nie prowadził postępowania administracyjnego
w związku z jakością wody. Nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych
związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze.
Ocena ryzyka zdrowotnego:
Prowadzona jest stała – WZZ Koszarsko i okresowa
dezynfekcja
wodociągów na terenie gminy Żółkiewka. Jako substancja dezynfekująca
stosowany jest
podchloryn sodu. Utrzymywanie stężenia chloru wolnego
na poziomie do 0,3 mg/l w punkcie czerpalnym u konsumenta
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nie niesie zagrożenia dla zdrowia ludzi i jest zgodne z załącznikiem nr 1D do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Mieszkańcy gminy Żółkiewka są zaopatrywani w wodę bezpieczną
dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów
w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda
przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Żółkiewka w trakcie
2017r. spełniała wymagania prawne i nie stanowiła ryzyka dla zdrowia ludzi.
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie

mgr inż. Monika Brzyszko

Do wiadomości:
Wójt Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22- 335 Żółkiewka
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