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Znak sprawy: PSK.453-17 /20

Ocena obszarowa jako5ci wody przeznaczonej do spoiycia oraz szacowanie ryryka
zdrowotnego konsument6w na terenie Miasta Przeworska w 2019 roku.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku dzialaj4c na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
art. 12 ust. 1i 4, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. tJ. z 2019 r. poz. 1437 z p6in. zm.), $ 22 i $ 23
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spo2ycia przez lldzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w oparciu o sprawozdania z badan
laboratoryjnych pr6bek wody i biez4cych ocen jakoSci wody oraz po rozpatrzenht danyoh zawartych
w protokole kontroli urz4dzenia wodociqgowego, dokonal obszarowej oceny jakodci wody na terenie
gminy z jednoczesnym szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsument6w:

,,Wodoci4g Przeworsk", bgd4cy pod r:aLdzorcm Przeworskiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Przeworsku, Pl. Mickiewicza 8, wyprodukowal 733 573 m3 wody, zaopatruj4c
ok. 14 604 mieszkaiic6w miasta.
Podstawg wodociqgu sieciowego dla miasta Przeworsk stanowi4 ujgcia w6d podziemnych.
Wodoci4g Przeworsk zasilany jest przez 7 studni glgbinowych - ujgcie Rozb6rz Trojany. Stan
sanitamo-techniczny stacj uzdatniania wody oraz urzqdzei do uzdatniania wody nie budzil
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zastrzeZeh.

Uzdatnianie wody oparte jest na: napowietrzaniu wody surowej i uzdatnionej, filtracji
Io (od2elazianie), filtracji II' (odmanganianie) i dezynfekcji (prowadzona stale podchlorynem sodu),
zamontowana jest r6wnie2 lampa UV do dezynfekcji wody pitnej.
W ramach monitoringu jakoSci wody dotycz4cego parametr6w grupy A i parametr6w grupy B
prowadzonego przez PPIS w Przeworsku oraz producenta wody, z 15 stalych punkt6w poboru wody
og6lem zostalo pobranych do badari laboratoryjnych 19 pr6bek wody pod wzglgdem
mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. Po przeanalizowaniu wszystkich
wynik6w badari pobranych pr6bek wody, nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami
rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spoirycia przez ludzi (Dz.U.22017 r., po2.2294).
Ocena higieniczna na stosowanie preparatu SeaQuest wydana w dnfu 7.06.2016 r. pruez
PPIS w Przeworsku na wniosek PGK Sp. z o. o. w Przeworsku zoslala przedluzona do dnia
22.01.2023 r. W ramach stosowanego preparatu. SeaQuest zostalo dodatkowo pobranych 12 pr6bek

ustalonym harmonogramem poboru pr6bek wody w zakresie
nastgpuj4cych parametr6w: barwa, fosfor og6lny, mangan, mgtno(i, Zelazo, og6lna liczba
mikoorganizm6w w 36oC, liczba bakterii grupy coli. Z przedkladanych wynik6w badan wody
wynika, 2e woda odpowiada wymaganiom w/w rozporz4dzenia, zal stgZenie fosforan6w w wodzie
w przeliczeniu fosforu og6lnego na P2O5 wahalo sig w granicach 1,77 mg P2O5/l do
3,19 mg P2O5l1, co jest mniej sze od 5 mg P2O5ll - stEZenia okreslonego w ateScie PZH jako

wody uzdatnionej, zgodnie

z

nieprzokraozalnego, PGK w trakqie stosowania preparatu SeaQuest prowadzi r6wnie2 plukanie sieci
wodoci4gowej.
Oceniaj4c caloroczn4 produkcjg, woda dostarczana wodoci4giem ,,Przeworsk" jesl bezpieczna
dla zdrowia konsument6w. Nie wykryto w niej mikoorganizm6w chorobotw6rczych, metali ciEi:kich
zwi4zk6w chemicznych tj.: suma pestycyd6w, suma trichloroetenu tetrachloroetenu, suma
iloSciach
wielopierdcieniowych wgglowodor6w aromatycznych, suma trihalometan6w,
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przekt aczaj qcy ch dopuszczalne normy.

Na potlstawie zgromailzonlch sprawoztlafi z badafi laboratoryinych pnibek wotly, pobranyclt
w ramach nadzoru nad jakoiciq wody Z sieci wotlociqgowei, po tlokonaniu oceny iakoici wotly i po
oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentdw, wynikajqcego ze spoiltcia wody oraz wylycznych
Swiatowej Organizacji Zdrowia (llHO), Partstuowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
nie stwierdza zagroiefi tlla ulrowia mieszklticdw Miasta Przeworska, ktdrzy kor4yslajq z wotly
wodociqgowej, dostarczanej przez ww. protlucenta,

Wodoci4g ,,Przeworsk" raportowany jest do Komisji Europejskiej ze wzglgd:u na produkcjg
wody w iloSci >1000 m3/dobg.

W minionym roku nie zgloszono Zadnych awarii, w zwiqzkt z tym nie prowadzono 2adnego
postgpowania administracyjne go oraz dzialah naprawczych. Producent wody prowadzil regularnie
wewngtrznQ kontrolg jakoSci produkowanej wody, zgodnie z ustalonym wczeSniej harmonogramem
poboru pr6bek wody do badari. jak r6wnieZ terminowo przesylal sprawozdania z badania pr6bek
wody.

Podczas stosowania preparatu SeaQuest w sieci wodociqgowej w Przeworsku,
PPIS w Przeworsku nie otrzymywal interwencj i od konsument6w wody, skar24cych sig na
wystgpowanie plam na sk6rze, b6l6w brzucha, czy innych dolegliwoSci zdrowotnych.
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Otrzymuia:
1. Adresat.

(p)

Prreworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewi cza 8,37-200 Przeworsk

1. Na.
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