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Łuków, dnia 25.03.2022 t.

oNS.HK. 9 03 .5.I0.2022,MB

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
W GMINIE WOLA MYSŁOWSKA

w 2021 r.

DziaŁając na po dstawie :

o art,4 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia14marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity wDz.U. z202I r. poz. 195),

o art, 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
izbiorowymodprowadzaniuścieków(tekstjednolity wDz.U.z2020r.poz.2028),

. § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia pIzez ludzi (Dz. U . z 2017 L poz. 2294),

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie wydanych okresowych
ocen jakości wody dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi
oftż szaco\\,ania ry,4,ka zdrorvotnego konsumentórv na terenie stre§ zaopatrzęnia Gmin1, \\Iola
\l1slonska za rok 202|. kttira przeJ,:tarrj3 stdzei.

Podstarłorłlm zródłem zaopatzeńa w- rł,odę ptzeTaczoną do spozycia w Gminie §-ola
Mysłowska są wodociągi zbiorowego zaopatrzeniaw wodę.
Woda przęznaczona do zbiorowego zaopatrywania mieszkańców gminy jest uzyskiwana z dwóch
ujęó podziemnych: w Wilczyskach i w Osinach. Przedmiotowe wodociągi administrowane są
przęz P. U. H.,,MEL -KAN", Kazimierz Jakubi ak, Ryżki 7 6 c, 2 I - 400 Łuków.

Wykaz producentów wody, strefy zaopatrzenia na terenie Gminy Wola Mysłowska:

L.p. Nazwa
producenta wody

Nazwa
urządzenia
wodnego

obszar/strefa
zaopatrzenia

Produkcja
wody
Im3/d]

Liczba
ludności

zaopatrywanej
w wode

l

P.U.H.
,,MEL-KAN",

I(.azinierz
Jakubiak,
Ryżki76c,

21-400 Łuków

Wodociąg
zbiorowego
zaopaIrzenia

w Wilczyskach

Wilczyska, Baczków, Świder,
Jarczew, Dwornia, Stara
Huta, Nowy świat, Wola
Mysłowska, Wólka
ciechomska,

207,48 2 060

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia
w Osinach

Osiny, Wandów, Grudź,
Błażków, Dychawica,
Lisikierz, Ciechomin,
PowĄ, Mysłów,
Ksawerynów, Kamień,
Germanicha

433,89 2 620
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§lw 202I r. stały monitoring jakości wody dostarczanej do konsumentów, prowadzony był
przez Państwową Inspekcję Sanitarną w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z7 grudnia

2017 r. w sprawie jakości wody plzeznaczonej do spoĘcia przęz ludzi (Dz. U. z 2017 r. Poz,
2294). W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w Ż02I r.
przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie dokonywali
poboru próbek wody z punktów zgodności na ujęciach wody oraz na sieci wodociągowej -
u odbiorców, głównie w obiektachuĄteczności publicznej.

ponadto badania jakości wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzone były
przez p.U.H. ,,MEL-KAN", Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c,2I-400 Łuków - przedsiębiorstwo

nadzorujące jakość wody w procesie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, a ich wyniki
w ramach monitoringu pozyskiwał i oceniał tut. Inspektor Sanitarny.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągów zbiorowego zaopatrzenie na terenie

Gminy Wola Mysłowska:
w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przęz', OddziaŁ Laboratoryjny
Porviatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologtcznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika],2I-
500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),

rv ramach kontroli rr,errnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację

Sanitarno-Epidemiologiczrra rr-Siedlcach. Laboratorium. ul. Poniatowskiego 31,08-110
Siedlce (\umer aliredlracii _ĄB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A.. ul. Chw'aszcryńska 180,

81-_i7l GĄnia (\umer aliredlrac_ii _ĄB 079).

§-odociłg zbioron-ęo 72opztrrcńa n- \\-ilcz_r-skach pracuje rł oparciu o drrie sfudnie głębinou'e

pracuj ące naprzemi ennre :

. Studnia nr l - głębokość-64,50 m,
do eksploat acji-I996 r.,

o Studnia rr 2 - głębokość-69,50 m,

do eksploatacji-1 996 r.
Woda pobierana jest z pokładólr cz§,artorzedorrl,ch (.Plejstocen). Woda suro\\'a ze sfudni

głębinoqych przery,łana _iest do Stacji Uzdamiania \\-od1. gdzie t§u\\-ane Ę na ciasu
technologiczn!-m SL\\- ponadnorma§-\\Ie zarr-artosci zrriażiórr- że|azq- manganu. Prolładzone
jest uzdatnianie Il-yopniorre: I-stopień tolżelazianiel- Il-sopień todmanganianie). Uzdatniona
woda kierorsana iest do drr-och betonolrlch zbiornikórr rrlrórrnarrczl'ch (]xl50 m'). Ze

zbiornikórv rroda tłoczona j-rt z" pomocą pomp do rvodociagorvej magistrali przeqlou-ej.

Zbiomiki czsszczone i de4nl-eko\§ane \\,]0]0 r. Stałej den-nl-ekc_ii rrodl-nie prorvad'i sie.

\\- ]0]l r. przedstalr-iciele PPIS rv Łuko.rte z po\\\,zszego u-odociągu pobrali do badania 4

pńbki rsoĄ,do spoĄcia.
Administrator rvodociągu \\,fttmach prowadzonej kontroli wewnętrzrrej pobrał do badania

9 pńbek rr-od1- do spoĄ,cia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym
przezPńsnvorrego Porr-iatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na202l r.

wod

wydajność -704 m3 /d, rok wiercenia-l99l, włączona

wydajnośó -7 04 m3 l d, rok wiercenia-l 991, włączona

zakrvestionorvano 4

Lp. i Punkt pobrania próbekwody
Data

nobrania
Przekroczony

narametr
Dopuszczalne

wańości

l.
Wilczyska

Stacja Uzdatniania Wody
woda podawana do sieci

24,05.2021r.

>2
zapach nieakceptowalny
(przypominaj ący zapach
chemicznv)

zapach
akceptowalny

2.
wólka ciechomska 9

sk lep spożyw czo -przemysłowy
ż4.05.20żI r.

1

zap ach n i e ak c eptow al ny
(przypom i naj ący zapach
pnilnv)

zapach
akceptowalny
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W związku z powyższymi przekroczeniami przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawcze
polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych
przez administratora wodociągu nie v,,ykazŃy przekroczeń.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Osinach pracuje w oparciu o jedną studnie głębinową
o Studnia nr 1 - głębokośó-l00,00 m, wydajnośó-l176 m3/d, rok wiercenia-l996, włączona

do eksploatacji-l997 r.
W 20l'/r. wybudowano studnię nr ż - nie włączona do eksploatacji.
Woda pobierana jest z pokładów czwańorzędowyclr (Plejstocen). Woda surowa ze studni głębinowej
przęsyłanajest do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie usuwane są na ciągu technologicznym SUW
ponadnormatywne zawartości związków żelaza, manganu. Prowadzone jest uzdatnianie I-
stopniowe (odZelazianie i odmanganianie). Uzdatniona woda kierowana jest do dwóch stalowych
zbiorników wyrównawczych (żxt50 m3), Ze zbiorników woda tł,oczona jest za pomocą pornp do

wodociągowej magistrali przesyłowej. Zbiorniki czyszczone i dezynfekowane w 2017 r. Stałej
dezynfekcji wody nie prowadzi się.

powyzszego wodociągu pobrali do badania 4 próbkiW 2021r. przedstawicie|e PPIS w Łukowie z
wody do spozycia.

Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 6 próbek
rvody do spozycia zgodnie z harmonogralnem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Patis§r,o\\,ego
Porviatorveqo Inspektora Sanitarnego lr Lukos,ie na 2020 r.

Zalrrr es-tiono\\ ano l próbke rvodr :

W związku z przehoczęniem mikrobiologicznym w jednym punkcie (równolegle
pobierane były dwie próbki), przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawcze po\egające na
płukaniu sieci wodociągowej. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych przęz administratora
wodociągu nie wykazały przekroczeń, co może świadczyó, żę zdatzentę miało charakter
incydentalny.

Według wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia przyczynami powstawania
zmian smaku i zapachu wody mogą byc zanieczyszczenia chemiczne nieorganiczne i organiczne
naturalnego pochodzenia, otganizmy lub procesy biologiczne, zanieczyszczęnia syntetycznymi
substancjami chemicznymi, produktami korozji lub powstającymi w wyniku problemów
w uzdatnianiu wody. Nieakceptowalny smak czy zapach może równiez powstawać podczas
magazynowania i dystrybucji wody, jako rezultat aktywności mikrobiologicznej. Stwierdzone
ptzehoczenia w zakresie parametrów organoleptycznych z punktu widzenia zagrożenia dla
zdrowia konsumentów wody były również nieistotne. W povłyższych przypadkach miały one
charakter incydentalny i krotkotrwały. Wartości przekroczeń nie odbiegały w sposób istotny od
najvly żsry ch dopuszczalnych warto ści,

3.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Baczkowie

Baczków 32B
łazięnka - kran

11.10.20ż1 r Bakterie grupy coli -
1,0 NPL/I00 ml

0 NPL/100 m|

4.
Jarczew 55

szkoła podstawowa

kuchnia-kran

tLlO.żOżl r Bakterie grupy coli -
1,0 NPL/I00 ml

0 NPL/I00 ml

Lp. Punkt pobrania próbek wody
Data

pobrania
Przekroczony

oarametr
Dopuszczalne

wańości

l
Wandów 75

szkoła podstawowa

kuchnia-kran
I1.I0.ż02l r. Bakterie grupy coli -

1,0 NPL/I00 ml
0 NPL/100 ml
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Bakterie grupy coli - jest to bardzo ważny parametr, którego monitorowanie nie wynika
bezpośrednio z zagrożeń zdrowotnych, Iecz służy ocenie prawidłowości funkcjonowania całego
systemu zaopatrzenia w wodę. Stwierdzenie obecności bakterii grupy coli wskazuje na nadmiar
biofilmu, mvłaszcza w sytuacji, gdy nie są wykrywane bakterie kałowe (Escherichia coli,
enterokoki kałowe). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała bakterie grupy coli za
odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jakości wody do picia zewzg\ędu na łatwośó wykrywania
t oznaczania. Bakterie grupy coli nie powinny występować w uzdatnionej wodzie, Stwierdzenie
ich obecności w wodzie jest spowodowane wieloma czynnikami tj. nieskutecznym uzdatnianiem,
niewłaściwym stanem technicznym rurociągów (osady, biofilm), nieprawidłową eksploatacją
urządzeń (niestabilne ciśnienie, stagnacja wody, brak lub niewłaściwie wykonywany system
płukania) czy placami remontowymi wykonywanymi na sieci wodociągowej. Pojawienie się
w wodzie pojedynczych bakterii grupy coli nie stanowi zagrożenta dla konsumentów. Niemniej
jednak są ważnym sygnałem dla producenta wody, że ich system zaopatrzenia w wodę
funkcjonuje nieprawidłowo i jak najszybciej na\eĘ znalęźć i wyeliminować ptzyczyny
problemów.

W celu określenia czy spoĘwana woda jest czysta t bezpteczna dla zdrowia ludzkiego
Inspekcja Sanitarna systematycznie,w oparciu o sprawozdaniazbadań jakości wody do spozycia,
dokonujejej oceny w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

W 202I r. nie zgłaszano reakcji niepoządanych związanych ze spoĘciem wody na terenie
Gminy Wola Mysłowska.

Ponadto wtym okresie wydano 9bieĄcych ocen jakości wody do spoĄciazpovlyżsryeh
rł,odoc iąg ów srwi erdzaj ąc,vc h j ej prz1, datno ś ć do sp o zy c i a.

Na podstawie przeproĘ,adzanych badń wody wydawane są bieżące oceny o jakości wody

a taz w roku wydawana jest rocz';a ocena, która jest dostępna na stronie internetowej

www,gov.pl/web/psse-lukow. Można ją również uzyskaó w siedzibie PSSE Łuków przy

ul. Spółdzie|czej 4 lub w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska,
Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego

monitoringu substancji promienionr,órcz1,,ch (tryt. rad226. rad228. radon i dawka ońentacyjna). Po
pr7amhznrvaniu rrrnikórv badan Pańsnvorł1, PoŃatorr1, tnspektor Sanitarn1, rv Łukorrie
scrrierdzil przldamość rr-odr do spo4,ciaprzez ludzj rr zaliresie substancji promienionrórc4-ch
z \§ Tl- sodociągórr.

\a koniec 202l r. jrkuść n-oĄ- dostarczanej przrz rr-odociągi ńiororł,ego 7aoąt:rzrńa
rł- §ilc4-*ach i Osinach odponiadrh rrmaganiom okrślonlm rs Rozporzadzeniu Ministra
Zdrorria z dnia 7 grudnia 20|7 r- rs sprarrie jakości lr-od}, przenaczonej do spoĄ,cia przezlurlń
(DLU. z20l7 r.wL2294) i zostda oceniona jako prą,datna do spożyciaprzu,ludzi.

§'trakcie ru§-norrl-ch kontroli przedstarłiciele PPIS rv Łukowie nłracają uwagę na prawidłowe
q-manie stanu sanitarno - technicznego ujęć wody, właściwe zabezpieczenie ujęć, kwalifikacje
i stan zdrou,ia pracorłnikólv zajmujących się konserwacją i eksploatacją urądzefi i instalacji
słuących do przesyłania wody.

Po analizie oceny jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów
miązanąo ze spoĘciem wody oraz wyĘcznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji
gminy, która korzysta z sieci wodociągowej, w związku ze spożyciem wody dostarczanej przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod względem zanieczyszczeń flzyko - chemicznych
i mikrobiologicznych.

Przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej
kontroli wewnętrznej wodociągów nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym
zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z2020 t,,

Strona 4 z 5



poz. ż028) oraz rozporządzęnia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2011 r, w sprawie, jakoŚci

wody przęznaczonej do spozycia przez Iudzi (Dz,IJ. z 2011 r., poz. 2294), Kontrola wewnętrzna
jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w Wilczyskach i osinach prowadzona była przęz producenta wody zgodnie z harmonogramami
pobierania próbek wody zatwietdzonymi przęz Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Łukowie.

Oceny jakości wody przeztaczonej do spozycia przez ludzi PPIS w Łukowie dokonuje na

podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach spTawowanego nadzoru sanitarnego

oraz otrzymanych wyników badań wody wykonanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe
w ramach kontroli wewnętrznej. Badania probek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
zcharakterystyką metod badawczych, określonąw załączniku nr 6 do ilw rozporządzenia.

Jak wynika ztreści art. 5 ust. 1 ustawy zdnia7 czerwca2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzantu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma

obowiązek zapewnić należytąjakośó dostarczanej wody oraz zgodnie z § 3 ust. 3 tozporządzenia
Ministra Zdtowta zdnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie jakości wody przeznaazonej do spoĄcia
przez ludzi podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla
parametrów wskaźnikolyych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ponadto wskazać na\eĘ, iZ na podstawie zapisu w § 26 ust, 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. I

iust.2 Rozpotządzenia Ministra Zdrowta zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczorrej do spożycia przęz ludzi (Dz. lJ. z 2017 r., poz.2294) konsumenci uzYskują

informację o jakości wody zgodnie z ptzepisami o dostępie do informacji publicznej, która

powinna zawieraó m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakośCi

wody orazzwiązanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

Otrzymują:
l. Wójt Gminy Wola Myslowska.
2. Starosta Powiatu Łukowskiego,
3. Ala.

Do wiadomości:
l. P.U.H. MEL - KAN, Kazimięrz Jakubiak, Ryzki 76c, 21-400 Łuków
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