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OBSZAROWA OCENUAKOŚC^ODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY DREZDENKO

ZA 2018 ROK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drczdenku prowadząc monitoring nad

jakością wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z art. 4 ust. l pkt l Ustawy z dnia

14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., pox. 59) oraz

zgodnie z art. 12 ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., póz. 1152 z późn.

zm.) i § 23 ust. l, 2 oraz 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., póz. 2294)

dokonał obszarowej oceny jakości wody w Gminie Drezdenko za rok 2018.

l. Wykaz producentów jakości wody, nazwa wodociągu/indywiduaincgo ujęcia wody,

produkcja wody, liczba zaopatrywanej ludności, sposób uzdatniania (Tabela)

Lp.

Producent

wody
(nazwa/adres)

Eksploatowany
wodociąg

(zaopatrywane
miejscowości)

P rod u
kcja
wody
fm3/d|

Liczba

zaopatr
y wa n ej
ludności

Uzdatnianie
wody (metody)

Kwfstiunowan

c
piirsimctry/iloś

ć dni
przekroczeń w

roku

Jakość
wody na
koniec

2018r.-

kwestio n o w

any

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia

l.

Przedsiębiorstw
o Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
Sp. z o.o.; ul. I

Brygady 21 a;
66-530
Drezdenko

Drezdenko
Drezdenko, Klesno,

Trzebicz, Trzebicz
Młyn, Trzebicz Talowy,
Gościm, Osów,

Radowo, Lipno, Kosin,

Marzen in, Bagniewo,

Niegostaw, Tuczępy

Stare Bieiice
Stare Bielice

Modropole
Modropole, Górzyska

Lubią f ów
Lubiatów

Drawiny
Prawi ny

1212,0

30,0

5,0

18,0

i 4,0

14044

367

106

136

436

brak uzdatniania

odnianganianic;
odżelazJanie,

napowietrzanie

odmanganianie;
odżelazianie,

napowietrzanie

odmanganianie;
odzetazianie,

napowietrzanie

odmanganianie,

odżelazianie

Mętność -

189 dni
Mangan -

189 dni

Bakterie grupy
coli - 7 dni

przydatna do
spożycia

przydatna do
spożycia

przydahia do
spożycia

przydatna do
spożyciu

przydatna do
spożycia



Inne podmioty zaopatrujące w wodę

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Szkota
Podstawowa w

GoszczanowieG

oszczanowo,

66-530
Drezdenko

Spółdzielnia
Inwalidów
Rehabilitacja w
Zielonej Górze,
ul. Głowackiego

I,

Zacisze A.P.

Słaby Sp.
Cywilna,
Goszczanowo

68, 66-530
Drezdenko

Gościniec
Wilcze doły,
Ziel^tkowo 40,
66-530
Drezdenko
Villa Drawa
Robert Mencel,

Przeborowo 33,

66-530
Drezdenko
Merpol Sp. z

o.o.. Zakład

Pracy
Chronionej
Biuro Ochrony
przedsiębiorców
, ul.

Dąbrowskiego
164a; 60-594
Poznań

Spółdzielnia
Osiedle
Młodych, ul.

Osiedle
Piastowskie 16,
61-148 Poznań
Gospodarstwo

Rolne,

Goszczanowiec

85, 66-530
Drezdenko

Goszczanowo SP

(zaopatrywany obiekt;
Szkolą Podstawowa w
Goszczanowie)

GościmORW
(zaopatrywany obiekt:
Gościm ORW)

Goszczanowo Zacisze

(zaopatrywany obiekt:
Ośrodek

Wypoczynkowy
Zacisze)

Zielątkowo
(zaopatrywany obiekt:
Ośrodek
Wypoczynkowy
Wilcze Doiy)

Przeborowo

Ośrodek
Wypoczynkowy Villa
Drawa

Lubiewo
Ośrodek

Wypoczynkowy
MERPOL

Gościm GościraJ
Stanica harcerska

Goszczanowiec

Ferma gęsi

3,0

350,0

4,0

2,0

0,5

15,0

10,0

6,0

88

200

140

60

30

35

60

4

Nie dotyczy

odżelazianie

odżelazianie

brak uzdatniania

brak uzdatniania

odżelazianie

odżelazianie

brak uzdatniania

Mętność -
365 dni

Mangan -

365 dni

Mangan -

181dni

Warunku wa.

przydatność
mętność,

mangan

przydatna do
spożycia

przydatna do
spożycia

przydatna do
spożycia

przydatna do
spożycia

przydatna do
spożycia

przydatna do
spożycia

Warunkowa

przydatność
mangan

* Woda nie jest dezynfekowana w sposób stały, dezynfekcja wody odbywa się

doraźnie - w razie wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub w razie awarii.

Badania nad jakością wody w w/w wodociągach i indywidualnych ujęciach wody

w ramach nadzoru sanitarnego realizowane były zgodnie z ustalonym: Harmonogramem

pobierania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego

z częstotliwością dostosowaną do wielkości produkcji i ilości odbiorców, określoną



w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., póz. 2294). Równolegle prowadzone

były badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzących

z wodociągów i indywidualnych ujęć wody w ramach kontroli wewnętrznej, przez

administratorów wodociągów i nadzorowanych ujęć wody. Powyższe badania wykonywały

laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym

systemie jakości prowadzonych badań wody zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję

Sanitarną zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z. 2018 r., póz. 1152 -Ł późn.

zm.). Badania były przeprowadzane zgodnie z zatwierdzonymi i nadzorowanymi przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenki! harmonogramami poboru

próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej.

2. Ocena ryzyka zdrowotnego

Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej Bakteriami grupy coli do picia

lub do przygotowywania posiłków, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia l życia

osób z niej korzystających. Wprowadzenie ciągłej dezynfekcji wody uzdatnianej ma na celu

zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie

ich y^tómemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego

wody.

Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie

czwarte" stwierdza się, że mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami

stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana

obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją.

Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania

do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie

mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób

istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym

wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie.

Mangan w stężeniach przekraczających 100 i.ig/1 nadaje niepożądany smak napojom,

a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność

manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie

dystrybucji. Stężenia manganu poniżej 100 f.ig/1 są zazwyczaj akceptowane

przez konsumentów. Mangan nawet przy stężeniach 200 f.ig/1 często powoduje tworzenie

się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego



osadu. Wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu równa się 400

Ug/ljest wyższa niż próg akceptowalności, który wynosi 100 pg/1.

W roku 2018 nie stwierdzono przypadków chorób i zatruć wodozależnych.

3. Postępowania, które toczyły się następujące postępowania dotyczące:

wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociągi o produkcji < 100 m3/d:

Lp.

l.

Nazwa

wodociągu/ind
ywidualnego
ujęcia wody

Drą winy

Rodzaj decyzji/zaleceń

Decyzja -brak przydatności

Decyzja - warunkowa

przydatność

Parametry

kwestio n owa

ne

Bakterie grupy
coli

Bakterie grupy
coli

Realizacja

wyegzekwowano

wyegzekwowano

Uwagi

wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociągi o produkcji: 1001-10 000 m3/d:

Lp.

l.

Nazwa

wodociągu/in
dywid ualnego
ujęcia wody

Drezdenko

Rodzaj decyzji

Przedłużająca tennin

Decyzja warunkowa

Parametry

kwestionow

ane

mętność,
żelazo

mangan

Realizacja

wyegzekwowano

wyegzekwowano

Uwagi

Inne podmioty zaopatrujące w wodę:

Lp

l.

2.

Nazwa

wodocitjgu/indy
widualnego
ujęcia wody

Goszczanowtec

85

Goszczanowo SP

Rodzaj decyzji

Decyzja przedłużająca

Decyzja przedhjżająca,
stwierdzająca warunkowa

przydatność

Parametry
kwestionowa

ne

mangan

Mangan,

mętność

Realizacja

wyegzekwowano

Nie wyegzekwowano

Uwagi



4. Wnioski:

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych

przez PPIS w Drezdenki! oraz administratorów wodociągów l indywidualnych ujęć wody

w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono w kilku przypadkach utrzymujące się przez

dłuższy okres czasu przekroczenia parametrów mikrobiologicznych ł fizykochemicznych

w wodzie nadzorowanych wodociągów i indywidualnych ujęć wody, które wymagają

podjęcia działań w celu wyeliminowania zanieczyszczeń. PPIS w Drezdenki! w ciągu roku

informował na bieżąco o stwierdzonych przekroczeniach.

Wg PPIS w Drezdenki! konieczna jest modernizacja obiektów i urządzeń

wodociągowych już istniejących oraz budowa nowych stacji uzdatniania wody, która

pozwoli na wyeliminowanie zanieczyszczeń fizykochemicznych - konieczna

w przypadku wodociągu publicznego Drezdenko (ciągłe przekroczenia manganu, żelaza,

mętności).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenki! stwierdził w dwóch

wymienionych powyżej przypadkach utrzymujące się pr^ez dłuższy okres czasu

przekroczenia parametrów fizykochemicznych (wodociąg publiczny w Drezdenku,

indywidualne ujęcie wody Goszczanowo SP), które wymagają podjęcia działań

długoterminowych w celu wyeliminowania zanieczyszczeń. W obu przypadkach konieczna

jest budowa stacji uzdatniania wody.

W części wodociągów publicznych i indywiduatnych ujęciach wody, zdarzały się

sporadyczne przekroczenia parametrów, które były na bieżąco eliminowane i były głównie

wynikiem awarii urządzeń lub zbyt małego poboru wody. Pozostałe wodociągi i ujęcia

podawały wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi odpowiadaj ącą wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., póz. 2294).

Otrzymujił:

l. Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko
2. I (K




