w sprawie: Procedury postgpowaniana wypadek pogorszeniajako5ci wody przeznaczonej
do spo2yciadostarczanejprzez sie6wodoci4gow4dla gminy Dgbe Wietkie
Na podstawie art. 5 i 12 ustawy z dnia 7 czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg
i zbiorowym odprowadzaniuSciek6w (tj. Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz
rczporz4dzeniaMinistra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawiejakoSci wody przeznaczonej
do spoZycia
przezludzi(Dz. U.2007,Nr 61,poz. 417)zarz4dza
sigco nastgpuje:

s1
l . Wprowadzasig do stosowania,,Procedurg
jakoSci
postgpowaniana wypadekpogorszenia
wody ptzeznaczonejdo spozyciadostarczanejprzez sie6wodoci4gow4dla gminy Dgbe
Wi elki e" stanowi4c4zalqcznikido ni niejszego zarz4dzenia.
2 . Procedurasktadasig z dw6ch zal4cznikow:
a) Zal4cznik I zawieru opis formalnych dzialanprzy wyst4pieniupogorszeniajako$ci
wody przeznaczonejdo spozycia dostarczanejprzez siec wodoci4gow4 dla gminy
DgbeWielkie.
b) Zal4cznrk 2 stanowi wyszczegolnienieczynnoSci podejmowanych w ramach
do
,,Procedurypostgpowaniana wypadekpogorszeniajakoSci wody przeznaczonej
spozycia dostarczanejprzez sie1 wodoci4gow4 dla gminy Dgbe Wielkie" przy
eksploatacji poszczeg6lnych element6w systemu: ujgi wody, urzEdzen
uzdatniaiqcych wodg, zbiornik6w wodnych, pompowni, terenu stacji uzdatniania
wody, sieciwodoci4gowejorazinstalacjielektrycznej.

s2
Wykonaniezarz4dzenia
powierzasig Dyrektorowi Zakadu Komunalnegow DgbemWielkim.

s3
Zarz4dzenie
wchodziw Zyciez dniempodjgcia.
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Zal4cznik 1
do Zarzqdzenia
Nr....
W6jta
z dnia....

P ro cedura postgpowan 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 proceduryjest zapewnienienatychmiastowegoi sprawnegodzialania
w sytuacji pogorszeniajakoSci wody dostarczanejsieci4 wodoci4gow4 w celu zachowania
bezpieczenstwa
ludnoSci,zapewnieniaawaryjnychdostawwody oraz usunigciazagrolen.
Zakres proceduly obejmuje dzialania podejmowaneprzez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, W6jta Gminy, pracownik6w Zaldadu Komunalnego oraz sluZb
zarzqdzaniakryzysowego.

II. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 200h. o zbiorowym zaopatrzenit w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu
Sciek6w(tj. Dz.U.22006r.Nr 123poz.858ze zm.)
2. RozporzqdzenieMinistra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jako5ci wody
przeznaczonej
do spozyciaprzezludzi(Dz.U.22007 r. Nr 6l poz. 417)
3. UchwalaNr XXXIV|I562009 Rady Gminy Dgbe Wielkie z dnia 2 czerwca2009 roku
w sprawieuchwaleniaregulaminudostarczania
wody i odprowadzaniariciek6w

III. OPIS PROCEDURY
I. PROWADZENIE REGULARNEJ KONTROLI JAKOSCTWOPY

Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w oraz Rozporz1dzeniaMinistra Zdrowia w sprawie jako6ci wody
przeznaczonejdo spozycia przez ludzi, Zal<ladKomunalny przeprowadza ocengprzydatnoSci

wody obejmuj4c4regularnebadaniajakoSciwody. W ramachkontroli wewngtrznejprowadzony
jest monitoringkontrolny i przegl4dowyjako5ciwody. Co roku Dyrektor ZaldaduKomunalnego
w

porozumieniu z

Pafstwowym Powiatowym lnspektorem Sanitarnym opracowuje

harmonogrambadaf zgodnie z potrzebq nadzoru nad procesemtechnologicznym uzdatnianra
wody, jak i wymogami sanitarnymi.Badania fizyko-chemicznei bakteriologiczneprzeprowadza
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na podstawie sprawozdah z badafi Paristwowy
PowiatowyInspektorSanitarnywydaje okresoweocenyjakoSciwody.
Sied wodoci4gowa podlega okresowo plukaniu i przegl4dom w celu oceny stanu
technicznegourzqdzefioraz eliminacji potencjalnychzagroLertdla jakoSci wody. Szczeg6lowe
czynnoSciokreSlones4w Zalyczniku2.

WOpY
2. posrEpowANrEw syruAcJr wysrAPrENlAPOGORSZENTA
JAKOSCT
LUB ZAGROZENIA DLA MIESZKANCOW
2.1.POGORSZENIAIATOSCTWODY 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
naleZypowt6rzydbadanie,aby wykluczyl molliwoSi pomyiki. Uzyskaniepotwierdzeniawyniku
niezgodnego z dopuszczalnymi normami skutkuje natychmiastow4 koniecznoici4 wskazania
rodzajt, Zrodla i miejsca wyst4pienia skazenia (studnia, Stacja Uzdatniania Wody czy sie6
wodoci4gowa).Po ustaleniumiejscai rcdzajuskazeniaprzyst1pi(,naleLydo dezynfekcjiwody,
nale?yzamkn1cdoplyw wody do ludnoSciorazudostgpniipob6r wody z innego2rodla.
O zdarzeniunale2y powiadomii ParistwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego,
PowiatoweCentrumZarz4dzaniaKryzysowego,jak r6wniez samychodbiorc6wwody. Odbiorcy
wody powiadamianis4 w spos6bzwyczajowoprzyjgty, czyli poprzezrozwieszenieinformacji
o rodzaju ska2enia wody, jak r6wniez sposobiejej dezynfekcji oraz o przygotowanym
zastQpczym
miejscupoboruwody. Informacjepowinny by6 wywieszonena tablicachogloszeriw
przezmieszkaric6w.Informacjemog4
solectwachorazw miejscachpublicznychi uczgszczanych
byi ponadtozamieszczone
na stroniebiuletynuinformacjipublicznejgminy DgbeWielkie.

Po otrzymaniu informacji na jakim odcinku wodoci4gu nast4pilo skazenienaleLy ten
odcinekwylqczy1z uZytkowaniapoprzezzamknigciezasuwodcinaj4cychwodq. W zamknigtym
odcinku w porozumieniu z Pafistwowym Powiatowym InspektoremSanitarnymw Mirisku
Mazowieckimdokonywanajest dezynfekcjawody. Dezynfekcjana StacjachUzdatnianiaWody
zachodzipoprzezpodawaniewodnegoroztworu podchlorynusodu.Efekt dzialaf potwierdzany
jest badaniem wody

przeprowadzanym przez Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego. W zaleznosci od wyniku badari dezynfekcja zostaje zakonczona lub jest
kontynuowana.
Przy dobrychwynikachzostajewznowionadostawawody.
Prowadz4cychlorowanie zobowiqzanyjest do prowadzeniarejestruchlorowaniawody,
ci4gtegomonitorowaniaw rolnych miejscachna sieci wodoci4goweji natychmiastowejreakcji
na informacje mieszkaric6wo podejrzeniunadmiernegochlorowania. W przypadku takiego
zgloszenianaleLynatychmiastudadsig we wskazanemiejsce,pobra6wodg podejrzanqo wysok4
zawartoi1,chloru i wykona6 badanie zawafto5ci chloru w wodzie. Przy przekoczeniu
plukaniasieciwodoci4gowej
dopuszczalnej
norm4ilo6ci,naleLydokonainatychmiastowego
we
wskazanym
miejscu.
O przebiegu akcji informujemy wladze samorzqdowe i Pafistwowego Powiatowego
In spektoraSanitarnego oraz mreszkaric6wgmi ny.
2.2. POGORSZENTA
JAKOSCTWODY pOD WZGL4DEM FTZYKOCHEMTCZNYM
Po otrzymaniu od PahstwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnegow Mirisku
Mazowieckim lub w wyniku prowadzonej wewngtrznej kontroli jako5ci wody informacji
o pogorszeniujakoSciwody w zakresieparametr6wfizykochemicznychnale?yw porozumieniu
z PafistwowymPowiatowym InspektoremSanitarnymw Mirisku Mazowieckim ustalii zakres
dzialafinaprawczych.
Dla pewnoScimolna wcze5niejpowt6rzy6badaniejakoSciwody.
Zgodniez $ l5 Rozporz4dzenia
MinistraZdrowia w sprawiejakoSciwody przeznaczonej
do

spozycia przez ludzi

przy

przekroczeniu dopuszczalnej warto5ci parametr6w

fizykochemtcznychokreSlonychjako dodatkowewymagania,jakim powinna odpowiadaiwoda
(Zatycznik3 i 4 do rczporzqdzenia)
PalistwowyPowiatowyInspektorSanitamymoze stwierdzii
jeZeli woda nie stwarzazagroheniadla
przydatnoSiwody do spozyciana warunkachodstgpstwa,
zdrowiai w ci4gu 30 dni mozliwe jest wyeliminowanieprzekroczenia.
W przypadku,gdy woda
nie spelnia podstawowych wymagari chemicznych okreSlonych w

zalqczniku 2 do

tozporzqdzenia,Zaklad Komunalny wg $ 2l ust. 1 i 2 Rozporz4dzeniaMinisffa Zdrowia
w sprawiejakoSci wody przeznaczonejdo spoZyciaprzez ludzi moZewyst4pii do Paristwowego
PowiatowegoInspektora Sanitarnegoo zgodgna odstgpstwo.Sytuacjataka moze nast4pi6, gdy
woda nie stanowi potencjalnego zagroleniadla zdrowia i nie jest moZliwerzapewnieniedostawy
wody dobrej jakoSci z innego Zrodla. W czasie trwania odstgpstwaprowadzone s4 niezbgdne
dzialania naprawcze,o efekcie kt6rych powiadamiany jest Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny.W przypadku braku moZliwoSciwykonania dziatahnaprawczychzgodana odstgpstwo
moheby(, przy znanaponownie.
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