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Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r.
Sz. Pani
Małgorzata Więckowska
Burmistrz Miasta
i Gminy Nowy Wiśnicz
32-720 Nowy Wiśnicz

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie miasta i gminy Nowy Wiśnicz 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 miasta i gminy Nowy Wiśnicz.
I. Informacje o wielkości produkcji wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy
Wiśnicz, 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 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

Zakład Usług
Komunalnych
ul. Rynek 16
32-720 Nowy
Wiśnicz

Wodociąg
Zbiorowego
Zaopatrzenia
Nowy
Wiśnicz

620

5 900

SUW Nowy
Wiśnicz:
dezynfekcja
chemiczna
końcowa,
filtracja,
napowietrzanie,

Nie
stwierdzono
przekroczeń

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
www.pssebochnia.wsse.krakow.pl e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
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sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
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Ocena
jakości
wody na
koniec
2018r.
Przydatna
do
spożycia

SUW
Leksandrowa:
koagulacja,
dezynfekcja
chemiczna
końcowa,
filtracja,
sedymentacja

1. Wykaz producentów
Właścicielem Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz jest gmina Nowy Wiśnicz.
Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Zakład Usług Komunalnych,
ul. Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz.
Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz oparty jest na wodzie powierzchniowej
z potoku Leksandrówka.
2. Produkcja i sposób uzdatniania wody
Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu dostarcza średnio 620 m3 wody na dobę.
Stacja Uzdatniania Nowy Wiśnicz stosuję:
- Metody uzdatniające wodę:
SUW Nowy Wiśnicz: filtracja, dezynfekcja chemiczna końcowa, napowietrzanie
SUW Leksandrowa: filtracja, dezynfekcja chemiczna końcowa, sedymentacja, koagulacja
- Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody:
SUW Nowy Wiśnicz: podchloryn sodu.
SUW Leksandrowa: chlorek wodorotlenek glinu, podchloryn sodu
3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę
Na ogólną liczbę 13 880 mieszkańców miasta i gminy Nowy Wiśnicz (dane GUS za 2017r.)
Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu zaopatruje szacunkowo 5 900 osób, co
stanowi 42,5% mieszkańców miasta i gminy Nowy Wiśnicz.
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 zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem na 2018r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną (5 prób),
a także wyniki uzyskane przez rozprowadzającego wodę Zakład Usług Komunalnych
w Nowym Wiśniczu (5 prób) w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.
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Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały stan jakości wody do spożycia
z

Wodociągu Zbiorowego

Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz odpowiadający

wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawi jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
5. Przekroczenia

dopuszczalnych

parametrów

jakości

wody

wraz

ze

wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów
W 2018r. w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz nie stwierdzono przekroczeń
badanych parametrów.
6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody
W 2018r. nie odnotowano zgłoszonych reakcji niepożądanych przez osoby korzystające
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz.
7. Postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
W 2018r. nie prowadzono postępowań administracyjnych oraz nie podejmowano działań
naprawczych przez zarządzającego wodociągiem.
8. Szacowanie ryzyka zdrowotnego
Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bochni dokonywał oceny jakości wody, w której stwierdzał, że mieszkańcy miasta i gminy
Nowy Wiśnicz są zaopatrywani w wodę z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz
bezpieczną dla zdrowia ludzkiego i spełniającą podstawowe wymagania określone
w obowiązujących przepisach.
II. Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej z wodociągów służących do
celów publicznych lub handlowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz, liczbie ludności
zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, przekroczenia
wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli nr 2.
Tabela 2.
Wodociągi
sieciowe/
Producenci
wody
Zakład Usług
Komunalnych,
ul. Rynek 16
32-720
Nowy Wiśnicz

Nazwa
wodociągu

Wielkość
produkcji
(m3/dobę)

Wodociąg
Zaopatrujący
Wiejski Dom
Ludowy
w Muchówce

2,0

Liczba ludności
zaopatrywanej
w wodę przez
przedsiębiorstwo
45

Sposób
uzdatniania
/dezynfekcja
Lampa UV

Przekroczenie
wartości
dopuszczalnych
parametrów
Nie
stwierdzono
przekroczeń

Ocena
jakości wody
na koniec
2018r.
Przydatna
do spożycia
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Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Muchówce,
Muchówka
135, 32-722
Królówka

Wodociąg
Zaopatrujący
Publiczną
Szkołę
Podstawową
w Muchówce

2,0

115

Odżelezianie

Nie
stwierdzono
przekroczeń

Przydatna
do spożycia

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Chronowie,
Chronów 173,
32-720 Nowy
Wiśnicz

Wodociąg
Zaopatrujący
Publiczną
Szkołę
Podstawową
w Chronowie

1,0

72

Lampa UV

Nie
stwierdzono
przekroczeń

Przydatna
do spożycia

PHU RAVIT W.
Chrzan, R.
Chrzan S.C.,
Połom Duży
91, 32-720
Nowy Wiśnicz

Wodociąg
Zaopatrujący
Restaurację
„Wiwenda”
w Połomiu
Dużym

3,0

30

Lampa UV

Bakterie grupy
coli

Przydatna
do spożycia
za
wyjątkiem
okresu od
28.08.2018r.
do
01.10.2018r.
(warunkowa
przydatność
do spożycia)

1. Jakość wody
Do oceny jakości wody z wodociągów służących do celów publicznych lub handlowych
wykorzystano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
a także wyniki uzyskane przez właścicieli obiektów w ramach prowadzonej kontroli
wewnętrznej.
W 2018r. z wodociągów do celów publicznych lub handlowych na terenie gminy Nowy
Wiśnicz pobrano:
WZ Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce - 2 próbki wody w ramach kontroli
wewnętrznej oraz 3 próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
WZ Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie - 3 próbki wody w ramach kontroli
wewnętrznej oraz 2 próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
WZ Wiejski Dom Ludowy w Muchówce - 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz
2 próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
WZ Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym - 2 próbki wody w ramach kontroli
wewnętrznej oraz 3 próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
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W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 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) za wyjątkiem jednej próby wody pobranej z Wodociągu Zaopatrującego
Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym.
2. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody
Wodociąg Zaopatrujący Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym
bakterie grupy coli – 9 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml)
3. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody
Osoby korzystające z wody do spożycia z wody z wodociągów służących do celów
publicznych lub handlowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz w 2018r. nie zgłaszały reakcji
niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
4. Prowadzone

postępowania

administracyjne

i

działania

naprawcze

prowadzone przez właścicieli wodociągów.
Z

uwagi

na

jakość

wody

do

spożycia

nieodpowiadającą

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) wystąpiła konieczność
prowadzenia postępowania administracyjnego i działań naprawczych tylko w jednym
przypadku.
Wodociąg Zaopatrujący Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym
Przekroczenie badanego parametru wystąpiło w próbie wody pobranej w ramach kontroli
wewnętrznej w dniu 21 sierpnia 2018r. W dniu 28 sierpnia 2018r. została wydana decyzja
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, gdyż nie stwierdzono obecności
bakterii Escherichia coli ani Enterokoków. Po zakończeniu działań naprawczych i wykonaniu
powtórnego badania wody, uznano, że jakość wody spełnia wymagania dotyczące jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie sprawozdania przedłożonego przez
właściciela wodociągu dnia 28 września 2018r. W związku z powyższym w dniu 1
października

2018r.

została

wydana

decyzja

wygaszająca

decyzję

o

warunkowej

przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Zaopatrującym Restaurację
„Wiwenda” w Połomiu Dużym.
W związku z prowadzonym postępowaniem właściciel wodociągu podjął następujące
działania naprawcze: dezynfekcja ujęcia wody przy użyciu chloraminy T, płukanie sieci
wodociągowej roztworem chloraminy T oraz wymiana i regeneracja filtrów zmiękczających.
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5. Szacowanie ryzyka zdrowotnego
Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bochni dokonywał oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Nowy
Wiśnicz zaopatrywani z wodociągów służących do celów publicznych lub handlowych w wodę
bezpieczną dla zdrowia ludzkiego i spełniającą podstawowe wymagania określone
w obowiązujących przepisach.
Po analizie oceny jakości wody za 2018r. z Wodociągów Zbiorowego Zaopatrzenia na terenie
miasta i gminny Nowy Wiśnicz oraz wodociągów służących do celów publicznych lub
handlowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni nie stwierdza związków
szkodliwych dla zdrowia populacji gminy, która korzysta z wody z wodociągów
nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:
1 x adresat (Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz) – e-PUAP
1 x a/a.

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