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Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Drwinia za 2018r.
Na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1261 z późn.zm.), art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1152), § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dokonał oceny
obszarowej jakości wody do spożycia za 2018r. dla gminy Drwinia.
I Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia
Drwinia, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania
i dezynfekcji, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono
w poniższej tabeli nr 1.
Tabela nr 1.
Wodociągi
sieciowe/
Producenci
wody

Nazwa
wodociągu

Wielkość
produkcji
(m3/dobę)

Liczba ludności
zaopatrywanej
w wodę przez
przedsiębiorstwo

Sposób
uzdatniania
/dezynfekcja

Przekroczenie
wartości
dopuszczalnych
parametrów

Gmina
Drwinia,
32-709
Drwinia 57

Strefa
Zbiorowego
Zaopatrzenia
Drwinia

320

4 980

Strefa
rozprowadza
wodę z WZZ
Bochnia

Nie
stwierdzono
przekroczenia

Koagulacja,
flokulacja,
dezynfekcja
końcowa
mieszana,
filtracja, korekta
odczynu ph,
osadnik,
sedymentacja
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Przydatna
do
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1. Wykaz producentów
Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Drwinia jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bochni, ul. Majora Bacy 15,
32-700 Bochnia. Wodę do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia rozprowadza
oraz odpowiada za jej jakość Gmina Drwinia.
Woda do spożycia przez ludzi rozprowadzana w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia
produkowana

jest

na

Stacji

Uzdatniania

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia. Jako surowiec służy woda
powierzchniowa rzeki Raby.
2. Produkcja, sposób uzdatniania i rozprowadzanie wody.
Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia na swoim terenie rozprowadza 320 m³ wody na
dobę.
Stacja Uzdatniania Bochnia stosuje:
- Metody uzdatniające wodę: filtracja, osadnik, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, korekta
odczynu ph, lampa UV, dezynfekcja końcowa mieszana.
- Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: ditlenek chloru, koagulanty glinowe,
ozon, węgiel aktywny.
3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę
Na ogólną liczbę 6 505 mieszkańców (dane GUS za 2017 rok) Strefa Zbiorowego
Zaopatrzenia Drwinia zaopatruje szacunkowo 4 980 osób co stanowi 76,5% mieszkańców
gminy Drwinia.
Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę do spożycia z własnych ujęć - studni
przydomowych.
4. Jakość wody
Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobieranych i badanych przez
Państwową Inspekcję Sanitarną (5 prób), a także wyniki uzyskane przez rozprowadzającego
wodę Gminę Drwinia (5 prób) w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.
Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały stan jakości wody do spożycia
odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
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5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody
Na terenie gminy Drwinia w 2018r. w żadnej badanej próbce wody nie wystąpiły
przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.
6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody
Osoby korzystające z wody do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia w 2018r.
nie zgłaszali reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
7. Prowadzone

postępowania

administracyjne

i

działania

naprawcze

prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Z

uwagi

na

jakość

wody

do

spożycia

odpowiadającą

wymaganiom

zawarty

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) nie było konieczności
prowadzenia postępowań administracyjnych i podejmowania działań naprawczych.
8. Szacowanie ryzyka zdrowotnego
Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bochni dokonywał o oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Drwinia
są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego i spełniającą podstawowe
wymagania określone w obowiązujących przepisach.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w 2018r. na terenie gminy Drwinia nie stanowiła
ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:
1 x adresat (Wójt Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia) – e-PUAP
1 x a/a.

Ocenę sporządziła: mgr Justyna Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15
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