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Ocena okresowa o jakości wody
dostarczanej w 2016 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących

w gminie Mietków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przekazuje informację
o jakości wody dostarczanej w 2016 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie
Mietków.

Wodociągi sieciowe: Mietków i Stróża należące do gminy Mietków zarządzane
są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35,
55-081 Mietków:

Dobowa produkcja wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Mietkowie wynosiła w 2016 r. - 428 m3/d. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę
przeznaczoną do spożycia w gminie Mietków wynosiła 3104 osób.

Podstawą przekazywanej informacji o jakości wody dostarczanej z poszczególnych
wodociągów sieciowych były wyniki badań kontrolnych próbek wody pobranych z punktów
usytuowanych w wyznaczonych miejscach urządzenia wodociągowego, które dotyczyły
miejsc czerpania wody przez konsumentów (woda uzdatniona przeznaczona do spożycia).

Częstotliwość pobierania kontrolnych próbek uzależniono od objętości produkowanej
przez wodociąg sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badań laboratoryjnych obejmujący monitoring przeglądowy,
monitoring kontrolny i nadzór sanitarny uzależniono od potencjalnych zanieczyszczeń
środowiska, stanu i składu surowca (jakość wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania
i dezynfekcji wody, a także od możliwości wystąpienia wtórnych zanieczyszczeń
w rozprowadzającej sieci wodociągowej.

W informacji o jakości wody produkowanej przez wodociągi sieciowe w gmirue
Mietków w 2016 r. uwzględniono próbki wody pobrane z miejsc czerpania wody przez
konsumentów.
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Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
próbek w ramach monitoringu przeglądowego, monitoringu kontrolnego oraz bieżącego
nadzoru sanitarnego zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wyników badań próbek wody w 2016 r. pobranych z wodociągów
sieciowych umieszczono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informację o jakości wody w 2016 r. dostarczanej
odbiorcom z urządzeń wodociągowych funkcjonujących w gminie Mietków.

Analizując uzyskane wyniki badań próbek kontrolnych wody pobranych
z poszczególnych urządzeń wodociągowych w gminie Mietków stwierdzono:

W próbkach kontrolnych wody pobranych z wodociągów sieciowych:

• Mietków - zbadano 7 próbek wody, z których jedna nie spełniała wymagań w zakresie
wskaźników mikrobiologicznych ( liczba bakterii grupy coli). Po podjęciu działań
korygujących przez zarządcę wodociągu oraz wykonaniu kontrolnych badań
laboratoryjnych uzyskano wyniki zgodne z normami sanitarnymi. Pobrano do badań
próbki wody surowej - wartości poszczególnych oznaczonych wskaźników
fizykochemicznych jakości wody odpowiadają wymaganiom klasy I, II, III i IV
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych ( Dz. U. z 2016,
poz. 85). Zbadane próbki wody odpowiadają słabemu stanowi chemicznemu wód
podziemnych,

• Stróża - zbadano 7 próbek wody, wszystkie spełniały wymagania sanitarne. Pobrano
do badań próbki wody surowej - wartości poszczególnych oznaczonych wskaźników
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ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych ( Dz. U. z 2016, poz.
85). Zbadane próbki wody odpowiadają dobremu stanowi chemicznemu wód
podziemnych,

Informacje dodatkowe:
1. Wobec kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-

egzekucyjne.
2. W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przeprowadził

kontrole wodociągów: Mietków i Sróża. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia
przepisów sanitarnych, obiekty pod właściwym bieżącym nadzorem. Zarządca
wodociągów przekazywał wyniki badań próbek wody, pobieranych w ramach kontroli
wewnętrznej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań próbek kontrolnych wody
pobranych z poszczególnych wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Mietków,
z uwzględnieniem częstotliwości i poziomu występujących niezgodności, stwierdzono,
iż jakość wody produkowanej i dostarczanej w 2016 r. oceniono jako przydatną do spożycia
przez ludzi, zgodną z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z
2015 r., poz. 1989).
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Załączniki:
1. Tabela Nr 1 - Zakres analiz próbek kontrolnych wody w ramach monitoringu

kontrolnego, monitoringu przeglądowego i nadzoru sanitarnego,
2. Tabela Nr 2 - Wyniki badań próbek wody pobranych w 2016 r. z wodociągów

sieciowych funkcjonujących w gminie Mietków,
3. Tabela Nr 3 - Informacja o jakości wody z urządzeń wodociągowych funkcjonujących

w gminie Mietków w 2016 r.
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