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ONS – HK.721/19/16

OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W BOBROWNIKACH
ZA 2015 ROK
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015
poz. 139) oraz § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych
w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:
L.p.

Numer protokołu

1.

Data poboru

Miejsce poboru

ONS-HK.81/08/15

Numer
sprawozdania
WD/64/2015

26.01.2015 r.

2.

ONS-HK.81/65/15

WD/1004/2015

22.09.2015 r.

3.

ONS-HK.81/65/15

WD/1005/2015

22.09.2015 r.

Zespół Placówek Oświatowych
Bobrowniki, ul. Rynek 15
Posesja prywatna
Bobrowniki, ul. Stężycka 1F
Zespół Placówek Oświatowych
Bobrowniki, ul. Rynek 15

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bobrownikach pod
względem zgodności jej jakości z wymaganiami
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.
UZASADNIENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności
związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rykach pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ze stałych punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bobrownikach.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
WSSE W Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Zakres
wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego i przeglądowego.
W trakcie 2015 r. zanotowano jednokrotne podwyższenie jednego z badanych parametrów
mikrobiologicznych, a mianowicie ogólna liczba mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji
w temp. 22o C wynosiła powyżej 300 jtk/1ml, co świadczyło o czasowej niestabilności
mikrobiologicznej wody. Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj
i stopień zanieczyszczenia uznano, iż podwyższenie w/w parametru mikrobiologicznego nie
stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia.
Zanotowano również w 2015 roku w pobranych próbkach podwyższoną wartość mętności
oraz jednokrotne przekroczenie związków żelaza i manganu. Zanotowane przekroczenie w/w
parametrów nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, jednak mogło wpływać na jakość
organoleptyczną wody.
Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody
uległa poprawie i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).
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Otrzymują:
1. Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a

