
Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi w 
powiecie krośnieńskim za 2008r. 
 
                   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na 

podstawie art. 4 ustawy   z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zmian) informuje, Ŝe 2008r. 
przyjął do nadzoru sanitarnego 16 wodociągów sieciowych, w których 
prowadzony był monitoring jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez 
ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 
417)                   jak niŜej: 
 
1)Wodociąg sieciowy Krosno Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
    w Krośnie , ul. Fredry 12 – o produkcji wody od 10 000 do 100 000 m3/d ,który 
zaopatruje 
   ok.  86 856  mieszkańców powiatu krośnieńskiego 
2)Wodociągi – w Iwoniczu Zdroju, w Dukli, w Chorkówce, Łękach Dukielskich- 
Wietrznie, 
   Korczyna II , Uzdrowiska Rymanów Zdrój – produkcja wody od 100 – 
1000m3/d, które 
   zaopatrują ok. 10 tys.   mieszkańców 
3)Wodociągi gminne w Faliszówce, Zawadce Rymanowskiej,  
4)Wodociągi spółek wodnych- w Bajdach, w Iwli, w Cergowej, w Posadzie 
Górnej „Zaremba” 
   oraz w Teodorówce, 
5)Wodociągi Uzdrowiskowe- Wodociąg „Excelsior” w Iwoniczu Zdroju oraz 
„Potok Czarny 
    w Rymanowie Zdroju 
 
Wodociągi wymienione w punktach od 3 do 5 produkują wodę < 100m3/d i 
zaopatrują                                ok.  4600  mieszkańców. 
 
                      Parametry jakości wody produkowanej przez 14 wodociągów na 
koniec 2008r. wykazały zgodność z wymogami cytowanego wyŜej 
Rozporządzenia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. 
Jakość wody produkowanej przez Wodociąg Korczyna II i Wodociąg Gminny 
w Faliszówce nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia pod względem 
przekroczenia parametrów fizykochemicznych ( mętność, Ŝelazo), natomiast 
pod względem mikrobiologicznym zostały ocenione jako dobre. 
                                                                       2 
                     W związku z powyŜszym Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Krośnie wydał decyzje administracyjne dla tych wodociągów z 
warunkowym dopuszczeniem wody do spoŜycia przez ludzi. Termin zawarty w 
decyzji dla Wodociągu w Faliszówce upływa z dniem 30.10.2011r., natomiast 
dla Wodociągu Korczyna II termin ten określony jest na 20.09.2011r.  



Z wody dopuszczonej warunkowo do spoŜycia korzysta ok. 1500 mieszkańców  
Korczyny           i ok. 1068 mieszkańców Faliszówki. 
W trakcie prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2008 
roku,  stwierdzono jednorazowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z 
Wodociągu Korczyna II w związku                 z tym PPIS w Krośnie wszczął 
postępowanie administracyjne w celu poprawy dostarczanej wody dla 
mieszkańców oraz wydał komunikat o złej jakości wody. 
Do czasu poprawy wody Gminny Zakład Komunalny w Korczynie zapewnił 
mieszkańcom zastępcze źródło wody ( dostawa beczkowozem).Poprawę 
jakości wody pod względem mikrobiologicznym potwierdzono pozytywnymi 
wynikami badania. 
 
Pod koniec 2008roku w wodzie dostarczanej z Wodociągu Krosno – Zakład 
Uzdatniania Wody  w Sieniawie oraz w Wodociągu Iwonicz Zdrój wystąpiło 
jednorazowe przekroczenie parametru chloroformu w wodzie, w związku z 
czym tut. Inspektor Sanitarny                                    i przedsiębiorstwa 
wodociągowe wspólnie wykonywały monitorowanie w wodzie niniejszego 
parametru. Badania zawartości chloroformu w dostarczanej wodzie na 
koniec 2008roku nie potwierdziły przekroczenia dopuszczalnego zakresu 
wartości określonej w rozporządzeniu. 
 
Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonują spółki wodne w 
miejscowościach : Korczyna, Odrzykoń- Głębokie, Głojsce, Tylawa, Lipowica i 
Posada Górna, które eksploatują niewielkie ujęcia wody dostarczanej dla  
małej  liczby odbiorców.   
W związku z informacją pisemną  otrzymaną od przedstawicieli w /w Spółek 
Wodnych,                       Ŝe nie zajmują się zbiorowym zaopatrzeniem ludności 
w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi w myśl Ustawy z dnia   7 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858)  – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny   w Krośnie odstąpił od nadzoru sanitarnego nad jakością 
wody z tych ujęć w 2009roku informując, Ŝe przedstawiciele spółek powinni  w 
miarę  posiadanych środków zlecić badania wody   w ramach własnej 
kontroli. 
Jednocześnie członkowie wymienionych spółek wodnych zadeklarowali na 
piśmie wspólną odpowiedzialność za jakość dostarczanej wody. NaleŜy 
nadmienić, Ŝe spółki te nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi 
na pokrycie kosztów związanych  z badaniami wody                   ( w przypadku 
złej jakości wody), jak równieŜ na pokrycie kosztów związanych z wewnętrzną 
kontrolą jakości wody ( na zlecenie spółki) u konsumentów zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem. 
 
W przypadku skarg ludności na złą jakość wody bądź uzyskania tej informacji 
potwierdzonej badaniami - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Krośnie podejmie bezzwłocznie stosowne działania mające na celu 
bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. 
 



Po przeanalizowaniu stanu zaopatrzenia ludności w wodę w powiecie 
krośnieńskim –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , stwierdza 
bardzo dobre zwodociągowanie gminy Krościenko WyŜne i Gminy Krosno, 
natomiast bardzo słabe  
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 zwodociągowanie niektórych miejscowości w gminach  Wojaszówka, 
Korczyna,                         i Jedlicze, gdzie większość mieszkańców korzysta z 
wody o niepewnej jakości z własnych  ujęć (np. studnie przydomowe). 
 
 
                                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie mając 
na uwadze zdrowie mieszkańców korzystających z wody widzi potrzebę 
zwrócenia uwagi burmistrzów             i wójtów z tego terenu by Ci realizowali 
jedno z podstawowych zadań gminy jakim jest stałe dostarczanie wody o 
dobrej jakości dla mieszkańców danej gmin. 
Woda przeznaczona do spoŜycia ze wszystkich wodociągów musi spełniać 
wymagania sanitarne, regulowane przepisami państwowymi . 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 
2. PWIS w Rzeszowie 
3. A/A 

 
  
 
  
 
    


