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Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Czermin za rok 2020

Działając na podstawię a!t. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 I' o Panstwowęj
Inspekcji Sanitamej (tj'Dz.U.202l.195.), ań. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrŻeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 'l czerwca 2001 r, (tj,Dz'U.2020,2028) oraz s 23 ust.
1' 2' 3 pkt 1 i 2, ust.4 pll 1i ust. 5lozpotządzerna Minista Z&owia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez hldzi (Dz.U.2017.2294)' Państ\ł/olły
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody pżęaBczonej
do spozycia przez lud 

^ 
za 20Ż0 l , na tercnie gminy czermin.

Podstawę oceny staIowiły qłnagarria określone w roąlorządzeniu Ministra Zdrowia z dńa
7 grudnia 2017 r. w splawie j akośai wody ptzettaczonej do spożycia przez ludzi'

Mieszkańcy gminy czemin zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przęz dwa
wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Trzcianą i Wola otałęska. Producentem
wody przeznaczonej do społcia przez hldzi jęst Gminny Zakład Gospodaxki Komunalnej w
Czerminie, 39-304 Czermin 43, który jest jednocześ[ie odpowiedzialny za jakość produkowanej
wody przez oba wodociągi' wodociągi sieciowe wola otałęska i Trzciana pracują naprzemienrrie
i stanowią jedną shefę zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spoŻycia dla gminy częImin. Z wody
pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystalo ok. 7 1 56 konsumentów r.v gminie Czermin.

Podstawę wodociągu sieciowego w Trzcianię i Woli otałęskiej stanowi ujęcie wód
podziemnych (5 studni wierconych).

sta.n sanitarno-techniczny ujęcią stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania
wody wodociągu sieciowego wo1a ołałęska nie budził zastrzeżeń, W dttitl27 paździemika 2020 r'
GZGK Czermin podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji i poddaniu całkowitemu rcmontowi
stacji uzdatniania wody w Trzcianie. Zakończenia modernizacji pn. ''Przębudowa z rozbudową
układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infiastrukturą stącji uzdatniania wody w m. Trzciana''
nalezy oczekiwać w maju 202l r.

w tabeli poniżej przedstawiono informacj€ dotyczące prŻędmiotowych wodociągów:
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Na obszarzę zaopa1t!\\anym plzez w/w wządzenia wodociągowe znajduje się 7 punktów
w}typowanych do pobierania próbek wody w ramach monitońngu jakości wody przeznaozonej do
spoŻyaiż! ptzez ludzi. w ramach nadzoru sanitamego prowadzonego przez Państwowego
Powiatowęgo Inspektora sa tamego w Mielcu oraz wewnęhznej kontroli jakośoi wody
prowadzonej przez Gminny zakład Gospodalki Komunalnej w Czerminie w 2020 r' pobrano
7 próbek wody do badań w zakęsię monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w zakresie monitoringu
przeglądowego, zgodnie z określoną w obowiązujących przępisach cŻęstotliwością. Ponadto
dodatkowo PPIS w Mielcu pobrął 3 próbki w zakesie paxametrów mikobiologicznych.

W zakręsię wymagan mikobiologicznych wkonane były paramęty wymięnione
w załącznikach nr 1A i 1c natomiast w zakręsię wymagari fizyko-chemicznych
i organoleptycznych parameĘ wynikające z załącznikółł nr 18, lC i lD obowiązującego
toąotządzenia. Kontrola \łqłnętrzna jakości wody dostalczanej konsumentom z wodociągów
sieciowych w Trzcialrie i Woli otałęskej, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była
zgodrti.e z harmonogramem pobierania próbek wody zaMierdzonym pŻez Państwowego
Powiatowego Inspęktora Sanitarnego w Mielcu.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badń wody przeznaczonej do spoż7cia, wykonane
w Ż020 t', dostaxczanej mieszkńcom gminy Czermin, w chwili pracy stacji uzdatniania wody
w Trzcianie, stwięrdzono dwrrkrotrtie przekroczenie parametu manganu w próbkach wody
pobranych na stacji uzdatniania wody w Trzcianie i u odbiorcy. Stacja uzdalniania wody w Woli
otałęskiej produkowała wodę odpowiadającą wfruŃom lozpolządzenia. w oparciu o ,,wytycztę
dotyczące jakości wody do picia'' wydane przez Światową orgalizację Zdrowia: Mangan jęst
jednym z najpowszechniej spotykanym metalem w skolupie żemskiej. Występuje on natualnie
w wodach powierzchliowych i podziemnych. Jęst tęż natlualnym elementem wielu produktów
żywnościowych i to właśnie drogą pokamową człowiek przyjmuje go najwięcej. Wańość, Żalęodrra
ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu jest ń\łna 400 pgA wody' JednakŹe mangan
występujący rł stężeniu przekaczającym 100 pg^ nadaje niepoządany smak napojom, a takŹe
powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas plania. obecność manganu
w wodzie do picia może doprowadzić do odkłądąria się osadów w systemie dystrybucji. Zgodnie
z obecnie obowiązującymi przepisami zawartośó manganu w wodzie nie powinna przekraczaó
50 pg/I.



PPIS w Mielcu zawiadomięniem z dnia 20 listopada 2020 r. wszcĄ postępowanie po
pżekroczeniu dopuszcŻalnej wartości manganu w próbkach wody pobnnych w dniu 25 .09.2O2O r,
w stąłych punktach poboru plóbek wody na stacji uŻdatr ania wody w Trzciarrie i u odbiorcy.
W związku z brakiem skutęcanych działń naprawcrych PPIS w Mielcu w dniu 30 wtześrriazozo l.
wydał decyzję stwierdzającą warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu sieciowego Trzciana z uwagi na ponadnormaty\łną zawartość manganu z terminem
doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia do 37 paździerx|ka 2020
t' W dniu 27 puździęmika 2020 r. GZGK Czermin podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji
i poddaniu całkowitemu ręmontowi SIJW Trzciana. Dńa 20 listopada 2o2o r. PPIS w Mielcu
postanowieniem Żawiesił postępowanie admiństracyjne w splawie stwierdŻenia waruŃowej
pŹydatności wody do spozycia pod względem fizykochemicznym z uwagi na przekoczenie
dopuszczalnej zawańości manganu do czasu zakończenia modemizacji stacji uzdatniania wody
w Trzcianię.

w związku z powyzszym Państwowy Powiatowy Inspektol sanitamy w Mielcu stwieldzą
żę w 2020 r. roku mieszkańcy gniny Czermin korzystający z wody dostarczanej z wodociągów
Śieciotych w Trzcianie i woli otałęskiej, spoiwali wodę doblej jakości, ocenioną jako
pzydatna do spoicia Drzez 1udzi. tzr|.' beŻp|ęczią dla zdrowia ludzkiego, wolną od
mikoorganizmów cholobotwórczy9h i pasozytó\ł w liczbie sta[owiącej potęncjalne zagrożęnię dla
z&owia ludzkięgo olaz od substancji chemicznych w ilościach zaglażających zdrcwiu.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na telenie gminy czermin nie stanowi ryzyka
dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ltldzi,
Państwowy Powiatowy Inspektor sanitąmy w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.
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