
w sprawie: Procedury postgpowania na wypadek pogorszenia jako5ci wody przeznaczonej
do spo2ycia dostarczanej przez sie6 wodoci4gow4 dla gminy Dgbe Wietkie

Na podstawie art. 5 i 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tj. Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz
rczporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej
do spoZycia przezludzi (Dz. U.2007, Nr 61, poz. 417) zarz4dza sig co nastgpuje:

l .

s 1

Wprowadza sig do stosowania ,,Procedurg postgpowania na wypadek pogorszenia jakoSci
wody ptzeznaczonej do spozycia dostarczanej przez sie6 wodoci4gow4 dla gminy Dgbe
Wi el ki e" stanowi4c4 zalqczniki do n i n iej sze go zar z4dzenia.
Procedura sktada sig z dw6ch zal4cznikow:
a) Zal4cznik I zawieru opis formalnych dzialan przy wyst4pieniu pogorszenia jako$ci

wody przeznaczonej do spozycia dostarczanej przez siec wodoci4gow4 dla gminy
Dgbe Wielkie.

b) Zal4cznrk 2 stanowi wyszczegolnienie czynnoSci podejmowanych w ramach
,,Procedury postgpowania na wypadek pogorszenia jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia dostarczanej przez sie1 wodoci4gow4 dla gminy Dgbe Wielkie" przy
eksploatacji poszczeg6lnych element6w systemu: ujgi wody, urzEdzen
uzdatniaiqcych wodg, zbiornik6w wodnych, pompowni, terenu stacji uzdatniania
wody, sieci wodoci4gowej oraz instalacji elektrycznej.

s 2
Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Dyrektorowi Zakadu Komunalnego w Dgbem Wielkim.

s 3
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznik 1
do Zarzqdzenia Nr....

W6jta
z dnia....

P ro cedu ra postgpowa n ia na lyypadek po gors zenia j ako5ci wo dy przezn^czonej
do spoiycia dostarcz nej przez sied wodociegow4 dla gminy Dgbe Wielkie

I. CEL I ZAKRES PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie natychmiastowego i sprawnego dzialania

w sytuacji pogorszenia jakoSci wody dostarczanej sieci4 wodoci4gow4 w celu zachowania

bezpieczenstwa ludnoSci, zapewnienia awaryjnych dostaw wody oraz usunigciazagrolen.

Zakres proceduly obejmuje dzialania podejmowane przez Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego, W6jta Gminy, pracownik6w Zaldadu Komunalnego oraz sluZb

zar zqdzania kryzy sowe g o.

II. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 200h. o zbiorowym zaopatrzenit w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu Sciek6w (tj. Dz.U.22006r. Nr 123 poz.858 ze zm.)

2. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jako5ci wody

przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. 22007 r. Nr 6l poz. 417)

3. Uchwala Nr XXXIV|I562009 Rady Gminy Dgbe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania riciek6w

III. OPIS PROCEDURY

I. PROWADZENIE REGULARNEJ KONTROLI JAKOSCT WOPY

Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i zbiorowym

odprowadzaniu Sciek6w oraz Rozporz1dzenia Ministra Zdrowia w sprawie jako6ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Zal<lad Komunalny przeprowadza oceng przydatnoSci



wody obejmuj4c4 regularne badaniajakoSci wody. W ramach kontroli wewngtrznej prowadzony

jest monitoring kontrolny i przegl4dowy jako5ci wody. Co roku Dyrektor Zaldadu Komunalnego

w porozumieniu z Pafstwowym Powiatowym lnspektorem Sanitarnym opracowuje

harmonogram badaf zgodnie z potrzebq nadzoru nad procesem technologicznym uzdatnianra

wody, jak i wymogami sanitarnymi. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne przeprowadza

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na podstawie sprawozdah z badafi Paristwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje okresowe oceny jakoSci wody.

Sied wodoci4gowa podlega okresowo plukaniu i przegl4dom w celu oceny stanu

technicznego urzqdzefi oraz eliminacji potencjalnych zagroLert dla jakoSci wody. Szczeg6lowe

czynnoSci okreSlone s4w Zalyczniku 2.

2. posrEpowANrE w syruAcJr wysrAPrENlA POGORSZENTA JAKOSCT WOpY

LUB ZAGROZENIA DLA MIESZKANCOW

2.1. POGORSZENIA IATOSCT WODY POD WZGLEDEM BAKTERIOLOGICZNYM

Po otrzymaniu informacji o pogorszeniu jakoSci wody w zakresie parametr6w

bakteriologicznych od Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mirisku

Mazowieckim lub w wyniku prowadzonej wewngtrznej kontroli jakoSci wody, niezwloczne

naleZy powt6rzyd badanie, aby wykluczyl molliwoSi pomyiki. Uzyskanie potwierdzenia wyniku

niezgodnego z dopuszczalnymi normami skutkuje natychmiastow4 koniecznoici4 wskazania

rodzajt, Zrodla i miejsca wyst4pienia skazenia (studnia, Stacja Uzdatniania Wody czy sie6

wodoci4gowa). Po ustaleniu miejsca i rcdzaju skazenia przyst1pi(, naleLy do dezynfekcji wody,

nale?y zamkn1c doplyw wody do ludnoSci oraz udostgpnii pob6r wody z innego 2rodla.

O zdarzeniu nale2y powiadomii Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Powiatowe Centrum Zarz4dzania Kryzysowego, jak r6wniez samych odbiorc6w wody. Odbiorcy

wody powiadamiani s4 w spos6b zwyczajowo przyjgty, czyli poprzez rozwieszenie informacji

o rodzaju ska2enia wody, jak r6wniez sposobie jej dezynfekcji oraz o przygotowanym

zastQpczym miejscu poboru wody. Informacje powinny by6 wywieszone na tablicach ogloszeri w

solectwach orazw miejscach publicznych i uczgszczanych przez mieszkaric6w. Informacje mog4

byi ponadto zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Dgbe Wielkie.



Po otrzymaniu informacji na jakim odcinku wodoci4gu nast4pilo skazenie naleLy ten

odcinek wylqczy1 z uZytkowania poprzez zamknigcie zasuw odcinaj4cych wodq. W zamknigtym

odcinku w porozumieniu z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mirisku

Mazowieckim dokonywana jest dezynfekcja wody. Dezynfekcja na Stacjach Uzdatniania Wody

zachodzi poprzez podawanie wodnego roztworu podchlorynu sodu. Efekt dzialaf potwierdzany

jest badaniem wody przeprowadzanym przez Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego. W zaleznosci od wyniku badari dezynfekcja zostaje zakonczona lub jest

kontynuowana. Przy dobrych wynikach zostaje wznowiona dostawa wody.

Prowadz4cy chlorowanie zobowiqzany jest do prowadzenia rejestru chlorowania wody,

ci4gtego monitorowania w rolnych miejscach na sieci wodoci4gowej i natychmiastowej reakcji

na informacje mieszkaric6w o podejrzeniu nadmiernego chlorowania. W przypadku takiego

zgloszenia naleLy natychmiast udad sig we wskazane miejsce, pobra6 wodg podejrzanq o wysok4

zawartoi1, chloru i wykona6 badanie zawafto5ci chloru w wodzie. Przy przekoczeniu

dopuszczalnej norm4 ilo6ci, naleLy dokonai natychmiastowego plukania sieci wodoci4gowej we

wskazanym miejscu.

O przebiegu akcji informujemy wladze samorzqdowe i Pafistwowego Powiatowego

In spektora S an itarn e go or az mreszkaric6w gm i n y.

2.2. POGORSZENTA JAKOSCT WODY pOD WZGL4DEM FTZYKOCHEMTCZNYM

Po otrzymaniu od Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mirisku

Mazowieckim lub w wyniku prowadzonej wewngtrznej kontroli jako5ci wody informacji

o pogorszeniu jakoSci wody w zakresie parametr6w fizykochemicznych nale?y w porozumieniu

z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mirisku Mazowieckim ustalii zakres

dzialafinaprawczych. Dla pewnoSci molna wcze5niej powt6rzy6 badanie jakoSci wody.

Zgodnie z $ l5 Rozporz4dzenia MinistraZdrowia w sprawie jakoSci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi przy przekroczeniu dopuszczalnej warto5ci parametr6w

fizykochemtcznych okreSlonych jako dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadai woda

(Zatycznik 3 i 4 do rczporzqdzenia) Palistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy moze stwierdzii

przydatnoSi wody do spozycia na warunkach odstgpstwa, jeZeli woda nie stwarza zagrohenia dla

zdrowia i w ci4gu 30 dni mozliwe jest wyeliminowanie przekroczenia. W przypadku, gdy woda

nie spelnia podstawowych wymagari chemicznych okreSlonych w zalqczniku 2 do



tozporzqdzenia, Zaklad Komunalny wg $ 2l ust. 1 i 2 Rozporz4dzenia Minisffa Zdrowia

w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi moZe wyst4pii do Paristwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodg na odstgpstwo. Sytuacjataka moze nast4pi6, gdy

woda nie stanowi potencjalne go zagrolenia dla zdrowia i nie jest moZliwerzapewnienie dostawy

wody dobrej jakoSci z innego Zrodla. W czasie trwania odstgpstwa prowadzone s4 niezbgdne

dzialania naprawcze, o efekcie kt6rych powiadamiany jest Paristwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny. W przypadku braku moZliwoSci wykonania dziatah naprawczych zgoda na odstgpstwo

mohe by (, pr zy znana ponowni e.
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