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ONS – HK.721/23/19
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Moszczance za 2018 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 2019 poz.59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018
poz. 1152 z późn.zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach
po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Moszczance, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach
prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z o.o. w punktach monitoringowych w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B
stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.
UZASADNIENIE
W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Moszczance pobrano 4 próbki do badań
mikrobiologicznych i 1 próbę do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały
wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie
wykonywanych badań.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował
prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w
wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli
wewnętrznej wynosiła: 5 próbek do badań fizykochemicznych oraz 32 próbek do badań
mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M
w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez
PPIS w Rykach oraz JARS Sp. z o.o., Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.

We wrześniu 2018 r. zanotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych,
w dwóch próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2- 7 jtk/100 ml
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań załącznika nr 1 część A tabela 1 w/w
rozporządzenia.
Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę, niestabilność
mikrobiologiczną wody, oceniając stopień i rodzaj zanieczyszczenia mikrobiologicznego
została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzja
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Administrator prowadził działania naprawcze m.in. w związku z trwającymi pracami
przy budowie trasy S-17 w trakcie których dochodziło do awarii na sieci wodociągowej,
jednocześnie prowadząc kontrole badania jakości wody stwierdzające obecność ogólnej
liczby mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22o C wynoszącą od 144 jtk/1ml do
263 jtk/1ml. Tym samym jakość mikrobiologiczna wody nie była stabilna, co spowodowało
konieczność prowadzenia dalszych działań naprawczych w postaci dezynfekcji wody
w przedmiotowym wodociągu.
Na koniec 2018 r. obowiązywała decyzja o warunkowej przydatności wody do
spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.
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