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OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi

na terenie gminy Bartniczka za rok2018.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sarritarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt I, art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia L4 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz' U. z20I9 r.

poz' 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. IJ. z 2018 r. poz. Il52 z późn. zm.) i $ 23

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20t7 r. w sprawie jakości wody
plzeznaczonej do spozycia ptzęZ ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2Ż94) przesyŁa informację
dotyczącąoceny jakości wody do spożycia ptzez|udzinaterenie gminy Bartniczkaza20l8 r.
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W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spozycia przęZ organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej byĘ pobierane próbki wody do badań zgodnie z rccznym
harmonogramem poboru prób wody do spozycia w 2018 r. zatwietdzonym przez
Państwowego Woj ewódzkiego Inspektora S anitarnego w Bydgoszczy.

w 2018 r. z wlw wodociągów pobrano łącznie 10 próbek wody z punktów
monitoringowych w stacjach uzdatniania wody i z sieci wodociągowych, które zostĄ
zbadane w zakresie parametrów mikrobiolo gicznych i fizykochemicznych grupy A i grupy B
(2 próbki wody).

W 2018 r. w ramach badań nadzorowych odnotowano l próbkę kwestionowaną pobraną
z wodociągu publicznego w GtĘawach z Urzędu Gminy w Bartniczce (w próbce wody
stwierdzono przekroczenie nonny sanitarnej ogólnej Iiczby mikroorganizmów). Po
przeprowadzeniu przęz zarządcę działń napIawczlch próbka kontrolna w ramach kontroli
wewnętrznej j ako ści wody, vłykazała właściwą j ako ść wo dy.

Jakość wody z wodociągów na terenie gminy Bartniczka była równiez kontrolowana
przez zaruądcę obiektów w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań
wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Brodnicy. Badania zostaĘ wykonane (oznaczenia parametrów grupy A i B) zgodnie z ww.
harmonogramem.

Mieszkańcy gminy Bartniczka korzystali z wody z wodociągów publicznych w
GrąŻawach i Radoszkach opaĘch wyłącznie na studniach głębinowych. Stacje uzdatriania
wody dysponowaĘ jedynie filtrami zamkniętymi, wprowadzono okresową dezynfekcję wody
ptzy uĘ cill' po dchlorynu sodu.

odnotowane kwestionowane próbki wody nie stanowiły ryzyka zdrowotnego
konsumentów, ale świadczą o potrzebie unowocześniania systemów i t..toologii uzdatniańa
wody, systematycznej dbałości o prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody, aby
jakość wody dostarczanej przez wodociągi była stabilna i spełniała wymagania sanitarne. Nie
odnotowano skarg na jakośó wody; jak równieŻ reakcji niepoŻądanych zvłlązartych ze
spoŻyciem wody z wodociągów publicznych na terenie gminy.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody ptzeznaczonej do
spożycia ptzęz ludzi na terenie gminy Bartniczka za rok 2018 i stwierdził, Że jakość wody
pochodzącej z wodociągów publicznych fuŃcjonujących na terenie gminy Bartniczka, tj.
wodociągów: GtąŻawy, Radoszki odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w
obowiązującym w 2018 r. rczporządzeniu Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.IJ. z r. poZ.2294).
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