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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy 

Dąbrowa Tarnowska w 2019 roku. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: 

 art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59), 

 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. 

zm.), 

 § 23  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),    

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych prób wody pobranych  w ramach 

nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora 

wodociągu publicznego Żabno, przedstawia ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi za 2019 rok, dostarczanej przez w/w urządzenie wodociągowe mieszkańcom miasta 

i gminy Dąbrowa Tarnowska. 

 

1. Informacje dotyczące producenta wody 

 

Na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska woda dostarczana jest mieszkańcom  

z wodociągu publicznego Żabno, którego właścicielem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Zazamcze 53.  

 

 

 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody 
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2.1.Wielkość produkcji: 

 

Wodociąg publiczny Żabno produkuje około 2960 m3 wody na dobę. Długość sieci 

wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska wynosi ok. 278 km. Wodociąg pracuje  

w oparciu o wodę mieszaną – część wody przesyłana jest magistralą Tarnów - Odporyszów ze 

Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze (woda powierzchniowa), a pozostała część 

wody pochodzi ze studni głębinowych przy Dunajcu, a czerpana jest przez ujęcie wody  

w Żabnie. 

 

2.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 

 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie miasta i gminy wynosi ok. 20,5 tys. osób. 

Miejscowości obsługiwane przez wodociąg na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska to: Dąbrowa 

Tarnowska, Laskówka Chorąska, Żelazówka, Brnik, Morzychna, Lipiny, Szarwark, Nieczajna 

Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Sutków, Smęgorzów. 

 

2.3.Jakość wody i sposób jej uzdatniania i dezynfekcji: 

 

W 2019 roku monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi prowadzony był zgodnie  

z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W ramach nadzoru 

sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę 

wodociągu w 2019 roku pobrano: 

 11 prób wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próby w zakresie 

parametrów grupy B, określonych w Załączniku nr 2 do  rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

 4 doraźne próby wody w związku z awariami sieci wodociągowej.   

Zakres i częstotliwość przeprowadzonych badań, uzależnione były od jakości wody 

ujmowanej, stosowanych procesów uzdatniania, wielkości produkcji wody oraz ilości 

zaopatrywanych mieszkańców. Woda z wodociągu publicznego Żabno poddawana jest stałej 

dezynfekcji podchlorynem sodu. 

  

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

 

W grudniu 2019 roku w badaniu przeprowadzonym w ramach kontroli wewnętrznej 

przedsiębiorstwa wodociągowego stwierdzone zostało przekroczenia ogólnej liczby 

mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C po 68±4 h tj. powyżej 300 jtk / 1 ml wody, a zatem 

nie został spełniony warunek określony w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/.   

 

2.5. Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody: 
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Brak zgłoszeń odbiorców wody dotyczących niepożądanych reakcji związanych z jej 

spożyciem. 

2.6. Postępowanie administracyjne: 

Nie prowadzono postępowań administracyjnych. 

2.7. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe: 

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w jednej z 

prób, zarządca wodociągu podjął niezwłoczne działania naprawcze mające na celu 

doprowadzenie wody do jakości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 

r., poz. 2294/.  Przeprowadzone działania naprawcze były skuteczne, co potwierdziły badania 

laboratoryjne wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego 

Mieszkańcy miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska zaopatrywani są w wodę bezpieczną dla 

zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zawierającą substancje 

chemiczne w ilościach nie zagrażających zdrowiu ludzkiemu.  

 
      

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
     w Dąbrowie Tarnowskiej  
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