
                                                                        Tarnów,  dnia 17 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Ciężkowice za 2014 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     

z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez właściciela  
z wodociągu publicznego na terenie gminy Ciężkowice przedstawia ocenę zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Ciężkowice funkcjonuje wodociąg publiczny oparty na  wodzie podziemnej 
ujmowanej z 7 studni wierconych i uzdatnianej na Stacji Uzdatniania Wody                           
w Ciężkowicach. W 2014 r. rozbudowana została sieć wodociągowa w gminie Ciężkowice na 
terenie miejscowości Ciężkowice, Kipszna, Tursko, Bogoniowice i Kąśna Dolna, które 
zaopatrywane są w wodę uzdatnianą  na SUW w Lubaszowej opartą na wodzie 
powierzchniowej z rzeki Biała. Właścicielem wodociągu jest  Spółka Komunalna „Dorzecze 
Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  produkcja wody wynosiła 64 281 m³.                                                                                    

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 11275 mieszkańców gminy Ciężkowice z wody o kontrolowanej jakości  korzysta 
ok. 1660 osób na terenie 5 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są                    
w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnętrznej 
kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”                  
Sp. z o. o.  w Tuchowie,   ul. Jana III Sobieskiego 69C  w 2014 r. pobrano 9  próbek wody do 
badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz  2 próbki w zakresie monitoringu 
przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                  
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466)  i  nie stwierdzono  przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  



W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych  wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4  wymienionego wyżej rozporządzenia i nie 
stwierdzono w wodzie  przekroczenia  badanych wskaźników. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Ciężkowice  spełnia wymagania sanitarne                 
i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń . 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

 Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Ciężkowice są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Ciężkowice nie 
stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Tarnów,  dnia 17 lutego 2015 r.   
 

 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Gromnik za 2014 rok. 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu publicznego na terenie gminy Gromnik 
przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Gromnik funkcjonują 2 wodociągi tj.  wodociąg publiczny oparty na  
wodach podziemnych z 5 studni wierconych ze Stacją Uzdatniania Wody w Gromniku,  
którego administratorem jest Gminny Zakład Komunalny  w Gromniku, ul. Wodna 6,  oraz 
wodociąg publiczny Tuchów oparty na wodzie powierzchniowej z rzeki Biała uzdatnianej na 
SUW w Lubaszowej, którego właścicielem jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka 
z o. o. w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego. Wodociąg ten zaopatruje w wodę część 
miejscowości Chojnik. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  Gromnik produkcja wody wynosiła  129 900 m³,                   
w wodociągu Tuchów 592 365  m³. 

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 8770 mieszkańców gminy Gromnik z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 
4400 osób na terenie 7 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę            
z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnętrznej 
kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Gromniku oraz 
Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” w Tuchowie w 2014 r. pobrano łącznie 10 próbek 
wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 3 próbki w zakresie monitoringu 
przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                  
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 zm. z 2010 r. Dz. 
U. nr 72, poz. 466)  i  nie stwierdzono  przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników.   



W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych  i fizykochemicznych  wykonane 
zostały oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia                           
i również nie stwierdzono  przekroczeń badanych wskaźników. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Gromnik spełnia wymagania sanitarne i jest 
przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Gromnik są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Gromnik nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Tarnów,  dnia 17 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Tuchów za 2014 rok.  

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu publicznego na terenie gminy Tuchów 
przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Tuchów funkcjonuje 1 wodociąg publiczny  oparty na wodzie 
powierzchniowej z rzeki Biała ze Stacją Uzdatniania Wody w Lubaszowej. Właścicielem  
wodociągu jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C 
w Tuchowie. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  produkcja wody wynosiła 592 365  m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 18150 mieszkańców miasta i gminy Tuchów z wody o kontrolowanej jakości  
korzysta ok. 12200 osób na terenie 12 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy 
zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach 
domowych                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” 
Sp. z o. o. w Tuchowie pobrano 20 próbek wody do badań w zakresie monitoringu 
kontrolnego oraz 4 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                        
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników.  
W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych  i fizykochemicznych  wykonane 
zostały oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                 
i również nie stwierdzono przekroczeń badanych wskaźników. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w mieście i gminie Tuchów spełnia wymagania 
sanitarne i  jest przydatna do spożycia przez ludzi. 
 



2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6.   działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe  

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.                                                                                                                                                                                                                                            

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy miasta i gminy Tuchów są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia 
ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej 
potencjalne  zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach 
zagrażających zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy 
Tuchów nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Tarnów,  dnia 17 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Lisia Góra za 2014 rok.  

 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (T.j. Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.                
nr 72, poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu publicznego na terenie gminy Lisia Góra 
przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności   w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Lisia Góra funkcjonuje 1 wodociąg publiczny oparty na wodach 
podziemnych, ujmowanych z 7 studni wierconych zlokalizowanych w rejonie Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Łęg Tarnowski - gmina Żabno. Administratorem 
wodociągu jest Gminna Spółka Komunalna, Spółka z o. o. w Lisiej Górze, ul. Rolnicza 39.  

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym   produkcja wody wynosiła  737 000 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 14762 mieszkańców gminy Lisia Góra z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 
14200 osób na terenie 11 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są                   
w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną w Lisiej 
Górze  pobrano z wodociągu 26 próbek wody do badań,  z tego na terenie gminy Lisia Góra       
11 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie 
monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                         
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników.  
W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych  i fizykochemicznych  wykonane 
zostały oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                 
i  również nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Lisia Góra spełnia wymagania sanitarne                 
i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 



 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń.         

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Lisia Góra są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Lisia Góra nie 
stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Tarnów,  dnia 17 lutego 2015 r. 
 
 

 
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Radłów za 2014 rok. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     

z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T. j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu publicznego na terenie gminy Radłów 
przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Radłów funkcjonuje 1 wodociąg publiczny oparty na  wodach 
powierzchniowych ze zbiornika wodnego - basenu poeksploatacyjnego kruszywa 
zlokalizowanego w miejscowości Niwka,  ze Stacją Uzdatniania Wody w Niwce,  którego 
administratorem jest Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody  Niwka. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  produkcja wody wynosiła 267 613  m³. 

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 9804 mieszkańców gminy Radłów z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 
9200  osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę                 
z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania 
Wody  Niwka pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz                
2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                  
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i  nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  
W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                               
i  również nie stwierdzono przekroczenia badanych wskaźników. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Radłów spełnia wymagania sanitarne                    
i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 
 



2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń badanych wskaźników w wodzie. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Radłów są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Radłów nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Tarnów,  dnia  17 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Szerzyny za 2014 rok.  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     

z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągów publicznych na terenie gminy 
Szerzyny przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Szerzyny funkcjonują 3 wodociągi publiczne oparte na  wodach 
podziemnych tj. wodociąg Szerzyny  zasilany wodą z 9 studni kopanych i 1 studni wierconej, 
wodociąg Ołpiny zasilany wodą z 25 studni kopanych i 2 studni wierconych oraz wodociąg 
Żurowa zasilany wodą z 1 studni wierconej ze Stacją Uzdatniania Wody w Żurowej. 
Eksploatacją wodociągów zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej                                    
w Szerzynach.   

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągach publicznych w gminie Szerzyny produkcja wody wynosiła  łącznie 
109 040 m³  z tego: w wodociągu Szerzyny – 32 407 m³, w wodociągu Ołpiny – 51 510 m³,              
w wodociągu Żurowa – 25 123 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 8022 mieszkańców gminy Szerzyny z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 
2100 osób na terenie 3 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę                 
z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                         

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Szerzynach pobrano z nadzorowanych wodociągów 30 próbek wody do badań 
w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 6 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                  
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i ) i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  
W zakresie wskaźników chemicznych, fizycznych i organoleptycznych   wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia                             
i  również nie stwierdzono przekroczenia badanych parametrów. 



Jakość wody w wodociągach publicznych w gminie Szerzyny spełnia wymagania sanitarne             
i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń badanych wskaźników w wodzie. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Szerzyny są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Szerzyny nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                       Tarnów,  dnia  17 lutego 2015 r. 
 

 
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Wierzchosławice za 2014 rok.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru 
sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe z wodociągu publicznego na terenie gminy Wierzchosławice przedstawia ocenę 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Wierzchosławice ludność zaopatrywana jest w wodę z:  
1. wodociągu publicznego Wierzchosławice, która produkowana jest przez Gminny 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchosławicach na:  
− SUW w Wierzchosławicach  - zasilana wodą podziemną z 5 studni wierconych. 
2. wodociągu publicznego Tarnów, która  produkowana jest na 3 stacjach uzdatniania 

wody przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 37  
w Tarnowie: 

− SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, 
− SUW w Zbylitowskiej Górze II – zasilana wodą podziemną ze studni wierconych, 
− SUW w Tarnowie – Mościcach zasilana wodą podziemną ze studni wierconych                        

i kopanych. 
3. wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, która produkowana jest przez 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Solskiego 
13   w Brzesku na: 

− SUW w Łukanowicach – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym Wierzchosławice  produkcja wody wynosiła                         
288 950 m³, w wodociągu Tarnów – 9 517 078 m³, w wodociągu Łukanowice – Brzesko – 
2 951 154 m³. 

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 10674 mieszkańców gminy Wierzchosławice z wody o kontrolowanej jakości  
korzysta ok. 10500 osób na terenie 11 miejscowości. Z wodociągu Wierzchosławice korzysta 
praktycznie ludność całej gminy, z wodociągu Tarnów korzystają mieszkańcy                                    
1 miejscowości tj. Kępy Bogumiłowickiej, natomiast z wodociągu Łukanowice - Brzesko 
częściowo mieszkańcy miejscowości Mikołajowice. Pozostali mieszkańcy gminy 
zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach 
domowych.      



2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Wodociągi Wierzchosławickie               
Spółka z o. o. w Wierzchosławicach  z wodociągu Wierzchosławice pobrano 7 próbek wody 
do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w zakresie monitoringu 
przeglądowego.   
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                         
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm.  z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466)  i nie stwierdzono  przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników. 
W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych  i fizykochemicznych  wykonane 
zostały oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                   
i również nie  stwierdzono przekroczenia badanych parametrów. 
Woda pochodząca z wodociągu publicznego Tarnów oraz Łukanowice - Brzesko, z których 
korzysta część mieszkańców gminy Wierzchosławice jest przydatna do spożycia.  
Jakość wody w wodociągach publicznych w gminie Wierzchosławice spełnia wymagania 
sanitarne i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń badanych wskaźników w wodzie.   

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Wierzchosławice są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia 
ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach 
zagrażających zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy 
Wierzchosławice nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.   
 
 
 
 



        Tarnów,  dnia 17 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Żabno za 2014 rok. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn,ia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się  z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągów publicznych na terenie gminy 
Żabno przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Żabno ludność zaopatrywana jest w wodę z:  
− wodociągu publicznego Żabno produkowanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o .w Dąbrowie Tarnowskiej na SUW w Żabnie,                
z której woda dostarczana jest do 9 miejscowości w gminie Żabno.  Spółka kupuje 
dodatkowo wodę z wodociągu tarnowskiego, której producentem są Tarnowskie 
Wodociągi  Sp. z o. o. w Tarnowie. 

− wodociągu publicznego Gorzyce produkowanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o .w Dąbrowie Tarnowskiej na SUW                                
w Gorzycach, z której wodociąg zaopatruje mieszkańców 7 miejscowości. 

− wodociągu publicznego Łęg Tarnowski produkowanej przez Gminną Spółkę 
Komunalną  sp. z o. o. w Lisiej Górze na SUW w  Łęgu Tarnowskim,                         
z  której wodociąg zaopatruje mieszkańców 4 miejscowości w gminie Żabno. 

− wodociągu publicznego Wietrzychowice produkowanej przez Zakład Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach – na SUW                              
w Wietrzychowicach, wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość w gminie Żabno 
(Pasieka Otfinowska). 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągach publicznych w gminie Żabno produkcja wody wynosiła  łącznie 
1 609 670 m³ z tego: w wodociągu Żabno – 644 600 m³, w wodociągu Gorzyce – 228 070 m³,  
w wodociągu Łęg Tarnowski  – 737 000 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 18984 mieszkańców gminy Żabno z wody o kontrolowanej jakości korzysta                     
ok.17170 osób. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody 
znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                         

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe na 



terenie gminy Żabno pobrano z wodociągów łącznie 28 próbek wody do badań w zakresie 
monitoringu kontrolnego oraz 9 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego.  
Nie kontrolowano jakości wody na terenie gminy Żabno pochodzącej z wodociągu 
Wietrzychowice (ocena jakości wody z tego wodociągu dobra, woda spełnia wymagania 
sanitarne i jest przydatna do spożycia). 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                          
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i  nie stwierdzono  przekroczenia badanych wskaźników. 
W zakresie wskaźników chemicznych fizycznych i organoleptycznych wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia                              
i  stwierdzono  w 1 przypadku przekroczenie manganu w wodzie. 
Jakość wody w wodociągach publicznych w gminie Żabno spełnia wymagania sanitarne i jest 
przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. w 1 próbce wody w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Żabnie 
stwierdzono podwyższony poziom manganu.          

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Powiadomiono przedsiębiorstwa wodociągowe o przekroczeniu badanego parametru                  
w wodzie i zobowiązano do podjęcia niezwłocznych działań i wyeliminowania 
nieprawidłowości. Podwyższony poziom manganu w wodzie  spowodowany był krótkotrwałą 
przerwą w dozowaniu nadmanganianu potasu do wody na SUW w Żabnie. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej – właściciel wodociągu dokonał płukania 
zanieczyszczonego odcinka sieci wodociągowej i  dozując nadmanganian potasu  
monitorował proces uzdatniania na SUW w Żabnie. Podjęte niezwłocznie działania 
doprowadziły do poprawy jakości wody, co potwierdziły badania laboratoryjne. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Żabno są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną 
od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Żabno nie stanowi  
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 



                                                                        Tarnów,  dnia 18 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Pleśna za 2014 rok. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     

z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417,  zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy 
Pleśna przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności  w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Pleśna ludność zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego 
Tarnów, która  produkowana jest  przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.                                   
ul. Narutowicza 37 w Tarnowie na 4  stacjach uzdatniania wody: 

− SUW w Zbylitowskiej Górze  zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, 
− SUW w Zbylitowskiej Górze II  zasilanej wodą podziemną z 11 studni wierconych, 
− SUW w Tarnowie – Mościcach zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych                    

i kopanych. 
− SUW w Porębie Radlnej – zasilanej wodą podziemną opartą na źródliskach. 

oraz z wodociągu publicznego Tuchów, produkowanej  przez Spółkę Komunalną „Dorzecze 
Białej” Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie na:  

− SUW w Lubaszowej – zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Biała. 
Administratorem wodociągu w gminie  jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. zakupiono łącznie 147 048 m³ wody,  z tego od Tarnowskich Wodociągów -               
120 902 m³. natomiast od Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie  – 26 146 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 11938 mieszkańców gminy Pleśna z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 
6600 osób na terenie 8 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę                 
z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej                    
w Pleśnej  z sieci wodociągowej na terenie gminy Pleśna pobrano 7 próbek wody  do badań              
w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 3 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego.             
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                          
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417,  zm. z 2010 r. 



Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie  stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  
W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych  i fizykochemicznych  wykonane 
zostały oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,              
i  również nie stwierdzono  przekroczenia badanych wskaźników. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Pleśna spełnia wymagania sanitarne i woda 
jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy  gminy Pleśna są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Pleśna nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Tarnów,  dnia 18 lutego 2015 r. 
 

 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Wietrzychowice za 2014 rok. 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy 
Wietrzychowice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności  w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Wietrzychowice funkcjonuje 1 wodociąg publiczny zasilany  wodą 
podziemną z 3 studni wierconych ze Stacją Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach,  którego 
administratorem jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów                              
w Wietrzychowicach.  

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  w Wietrzychowicach  produkcja wody wynosiła          
132 689 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 4034 mieszkańców gminy Wietrzychowice z wody o kontrolowanej jakości  korzysta 
ok. 3240 osób na terenie 9 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są                   
w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnętrznej 
kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych                      
i Wodociągów w Wietrzychowicach  pobrano 10 próbek wody do badań w zakresie 
monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                         
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników.  
W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych   wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                             
stwierdzono przekroczenia badanych wskaźników w wodzie.. 
W ogólnej ocenie rocznej jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Wietrzychowice 
spełnia wymagania sanitarne i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 



2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r. w 6 próbkach wody pobranej z  sieci wodociągowej jak i na SUW stwierdzono 
podwyższony poziom mętności.          

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Powiadamiano każdorazowo przedsiębiorstwo wodociągowe o przekroczeniu badanego 
parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia niezwłocznych działań i wyeliminowania 
nieprawidłowości.  

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach 
podejmował liczne działania poprzez intensywne płukanie sieci wodociągowej, czyszczenie 
wszystkich urządzeń technologicznych wraz ze zbiornikami wody czystej i zbiornikami 
wstępnego uzdatniania, które przyniosły krótkotrwałe rezultaty. Dopiero dokonana                      
w III kwartale 2014 r. wymiana  przepustnic na rurociągach technologicznych 
doprowadzających wodę uzdatnioną z filtrów do zbiorników wody czystej oraz korekta pH 
wody spowodowała poprawę jakości wody w zakresie mętności i do końca roku woda 
spełniała wymagania sanitarne. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy gminy Wietrzychowice są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia 
ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej 
potencjalne  zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych  w ilościach 
zagrażających zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy 
Wietrzychowice nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 



                                                                       Tarnów,  dnia 18 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Skrzyszów za 2014 rok. 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T. j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy 
Skrzyszów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Skrzyszów ludność zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego 
Tarnów, która  produkowana jest  przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.                             
ul. Narutowicza 37 w Tarnowie na 4 stacjach uzdatniania wody 

− SUW w Zbylitowskiej Górze zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, 
− SUW w Zbylitowskiej Górze II  zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych, 
− SUW w Tarnowie – Mościcach  zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych                  

i kopanych. 
− SUW w Porębie Radlnej  zasilanej wodą podziemną opartą na źródliskach. 

oraz z wodociągu publicznego Łękawica, gdzie woda produkowana jest na 
− SUW w Łękawicy  zasilanej w wodę z 2 studni kopanych i 1 wierconej. 

  Administratorem wodociągu Łękawica są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o w Tarnowie.  

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 9 517 078 m³, 
w wodociągu Łękawica  26 318 m³. 

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 13 928 mieszkańców gminy Skrzyszów z wody o kontrolowanej jakości  korzysta 
ok. 7860 osób na terenie 5 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są                        
w wodę  z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.                  
z wodociągu publicznego Tarnów pobrano łącznie 262 próbki wody do badań analitycznych, 
z tego na terenie gminy Skrzyszów pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie monitoringu 
kontrolnego, natomiast z sieci wodociągu publicznego Łękawica pobrano 9  próbek do badań 
w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 w zakresie monitoringu przeglądowego.  



W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                       
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  
W zakresie wskaźników chemicznych organoleptycznych  i fizykochemicznych  wykonane 
zostały oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                
i również nie stwierdzono przekroczenia badanych parametrów. 
Jakość wody w wodociągach publicznych w gminie Skrzyszów spełnia wymagania sanitarne  
i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r.  nie stwierdzono przekroczeń. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie prowadzono postępowania administracyjnego.   

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy  gminy Skrzyszów są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Skrzyszów nie 
stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Tarnów,  dnia 18 lutego 2015 r. 
 

 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Tarnów za 2014 rok. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu  publicznego na terenie gminy 
Tarnów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Tarnów ludność zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego 
Tarnów, która  produkowana jest na  4 stacjach uzdatniania wody przez Tarnowskie 
Wodociągi Spółka z  o. o.   z siedzibą  przy ul. Narutowicza 37 w Tarnowie: 

− SUW w Zbylitowskiej Górze –  zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, 
− SUW w Zbylitowskiej Górze II – zasilana wodą podziemną ze studni wierconych, 
− SUW w Tarnowie – Mościcach – zasilana wodą podziemną ze studni wierconych                   

i kopanych 
− SUW w Porębie Radlnej –  zasilana wodą podziemną opartą na źródliskach. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  produkcja wody wynosiła łącznie 9 517 078 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 25 052 mieszkańców gminy Tarnów z wody o kontrolowanej jakości  korzysta                  
ok. 24 000 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są                  
w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.                  
z wodociągu publicznego Tarnów  pobrano łącznie 262 próbki wody do badań analitycznych, 
z tego na terenie gminy Tarnów  pobrano 120 próbek do badań w zakresie monitoringu 
kontrolnego oraz  5 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                          
w załącznikach 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz.  417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  



W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i  organoleptycznych   wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                  
i również nie stwierdzono  przekroczenia badanych parametrów w wodzie. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Tarnów spełnia wymagania sanitarne i jest 
przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r.  nie stwierdzono przekroczeń. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie prowadzono postępowania administracyjnego.   

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy  gminy Tarnów są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Tarnów nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Tarnów,  dnia 24 lutego 2015 r. 
 

 
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie Miasta Tarnowa za 2014 rok. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     

z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T. j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się   z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa wodociągowe z wodociągów publicznych na terenie Miasta Tarnowa 
przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie Miasta Tarnowa ludność zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego 
Tarnów, która  produkowana jest na  4 stacjach uzdatniania wody przez Tarnowskie 
Wodociągi Spółka z o. o. z siedzibą  przy ul. Narutowicza 37 w Tarnowie: 

− SUW w Zbylitowskiej Górze zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, 
− SUW w Zbylitowskiej Górze II zasilana wodą podziemną ze studni wierconych, 
− SUW w Tarnowie – Mościcach zasilana wodą podziemną ze studni wierconych                      

i kopanych, 
− SUW w Porębie Radlnej zasilana wodą podziemną opartą na źródliskach. 

oraz z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski, która produkowana jest przez Gminną Spółkę 
Komunalną Spółka z o. o. w Lisiej Górze, ul. Rolnicza 39 ( z wody korzysta część 
mieszkańców dzielnicy Tarnów – Krzyż) na 

− SUW w Łęgu Tarnowskim zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych. 
W mieście funkcjonuje ponadto wodociąg zakładowy Grupy Azoty S.A., gdzie woda 
produkowana jest  na 

− SUW w Tarnowie – Mościcach zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Dunajec oraz 
wodą podziemną ze studni Ranneya VI, 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągach publicznych i zakładowym  produkcja wody wynosiła:   
− wodociąg Tarnów – 9 517 078 m³. 
− wodociąg Łęg Tarnowski – 737 000 m³. 
− wodociąg Grupy Azoty S.A –  1 182 501 m³. 

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Z wody o kontrolowanej jakości  korzystają mieszkańcy miasta Tarnowa tj. ok. 112 120 osób,  
natomiast z wody produkowanej przez Grupę Azoty S.A. ok. 4400 osób na terenie firmy                  
i prywatnych posesji  znajdujących się w rejonie Zakładów.                         

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe                      



z wodociągu publicznego Tarnów  pobrano łącznie 262 próbki wody do badań analitycznych, 
z tego na terenie miasta  Tarnowa  pobrano 128 próbek wody do badań w zakresie 
monitoringu kontrolnego oraz 5 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego, z wodociągu 
Łęg Tarnowski – 26 próbek wody ( nie badano wody z tego wodociągu na terenie miasta 
Tarnowa), z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. - 31 próbek wody. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                       
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz.417, zm. z 2010 r. Dz. 
U. nr 72, poz. 466)  i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników.  
W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych  wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia, i  również 
nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia badanych parametrów. 
Jakość wody w wodociągach publicznych, z których korzystają  mieszkańcy miasta Tarnowa                     
tj: z wodociągu Tarnów i Łęg Tarnowski, oraz  z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A.                    
spełnia wymagania sanitarne i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:  

W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie stwierdzono nieprawidłowości  i nie prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie prowadzono działań naprawczych  dotyczących jakości wody.  

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy miasta Tarnowa są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie miasta Tarnowa nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 



                                                                   Tarnów,  dnia  18 lutego 2015 r. 
 
 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 na terenie gminy Wojnicz za 2014 rok. 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.                
Nr 72, poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy 
Wojnicz przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie gminy Wojnicz funkcjonuje 1 wodociąg publiczny  oparty na wodzie 
powierzchniowej z rzeki Dunajec ze Stacją Uzdatniania Wody w Łukanowicach.  
Producentem wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 
ul. Solskiego 13  w Brzesku. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu publicznym  produkcja wody wynosiła 2 951 154 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 13312 mieszkańców gminy Wojnicz z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 
9200 osób na terenie 13 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę 
z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzesku pobrano 29 próbek wody do badań                      
w zakresie monitoringu kontrolnego oraz  4 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                        
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz.417, zm. z 2010 r.                      
Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczenia  dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  
W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych   wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                  
i  również nie stwierdzono  przekroczenia badanych parametrów. 
Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Wojnicz spełnia wymagania sanitarne                    
i woda  jest przydatna do spożycia przez ludzi. 
 



2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r.  nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie prowadzono postępowania administracyjnego.  

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Mieszkańcy  gminy Wojnicz są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, 
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Wojnicz nie stanowi 
ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Tarnów,  dnia 18 lutego 2015 r. 
 

 
 

Ocena  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A. w Tarnowie za 2014 rok. 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U. nr 72, 
poz. 466) - po zapoznaniu się z raportami  z badań próbek wody pobranymi w ramach 
nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A.                   
w Tarnowie  przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności  w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie Przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach  funkcjonuje                      
1 wodociąg zakładowy  zasilany  wodą powierzchniową z rzeki Dunajec oraz wodą 
podziemną ze  studni Ranneya VI uzdatnianą na SUW w Tarnowie-Mościcach. Eksploatacją 
wodociągu zajmuje się Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji                        
i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie. 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągu zakładowym Grupy Azoty S.A. produkcja wody wynosiła                 
1 182 501 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Z wody o kontrolowanej jakości  korzysta ok. 4400 osób w dzielnicy Mościce ( woda dla 
potrzeb Grupy Azoty S.A. i firm zlokalizowanych na tym terenie, Zakładu Karnego, 
Mościckiego Centrum Medycznego i częściowo prywatnych odbiorców).                          

2.3. jakość wody:  

W ramach nadzoru sanitarnego w 2014 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-
Mościcach  pobrano 28 próbek wody do badań  w zakresie monitoringu kontrolnego oraz               
3  próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                         
w załącznikach 1 i 3  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. 
Dz. U. nr 72, poz. 466)  i nie stwierdzono  przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników.  
W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych   wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załącznika 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                             
i również nie stwierdzono przekroczenia badanych  wskaźników. 



Jakość wody w wodociągu zakładowym Grupy Azoty S.A. spełnia wymagania sanitarne                   
i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 

W 2014 r.  nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów. 

2.5.   postępowanie  administracyjne: 

Nie  prowadzono postępowania administracyjnego. 

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:  

Nie  prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody. 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego: 

Odbiorcy wody pochodzącej z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-
Mościcach są zaopatrywani w wodę bezpieczną  dla zdrowia ludzkiego, wolną od 
mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne  
zagrożenie  dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających 
zdrowiu. 
Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  z wodociągu zakładowego nie stanowi ryzyka 
dla zdrowia ludzi.  
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                                                                     Tarnów,  dnia 24 lutego 2015 r. 
 
 
Ocena  obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

                    na terenie powiatu tarnowskiego za 2014 rok. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy                     
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 16 i §17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, , zm. z 2010 r. Dz. U.                    
nr 72, poz. 466) - po zapoznaniu się  z raportami z badań próbek wody pobranymi                        
w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągów publicznych na terenie 
powiatu tarnowskiego przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi: 

1. Producenci wody 

Na terenie powiatu tarnowskiego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 
produkowana jest  przez:  

1.1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 37               
w Tarnowie na następujących stacjach uzdatniania wody:  

− SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilanej wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, 
− SUW w Zbylitowskiej Górze II – zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych, 
− SUW w Tarnowie – Mościcach zasilanej wodą podziemną ze studni wierconych 
                i kopanych 
− SUW w Porębie Radlnej zasilanej wodą podziemną opartą na źródłach. 
− SUW w Łękawicy  - zasilanej wodą podziemną ze studni wierconej i kopanych 

1.2.  Gminny Zakład Komunalny w Gromniku, ul. Wodna 6 – na SUW                 
w Gromniku 

1.3.  Gminną Spółkę Komunalną, Spółka z o. o. w Lisiej Górze, ul. Rolnicza 39 – 
na SUW w Łęgu Tarnowskim gm Żabno  

1.4.  Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody  Niwka – na SUW w Niwce 
gm. Radłów 

1.5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach dla wodociągu 
Szerzyny i Ołpiny oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Żurowej.    

1.6. Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.  w Tuchowie, ul. Jana III 
Sobieskiego 69C – na SUW w Lubaszowej gm. Tuchów i SUW                              
w Ciężkowicach 

1.7. Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z. o. o. na SUW  w Wierzchosławicach 
1.8. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.                 

w Brzesku, ul. Solskiego 13 – na SUW w Łukanowicach gm. Wojnicz 
1.9. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.                      

w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53  – na SUW w Żabnie i SUW               
w Gorzycach 

1.10. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów                               
w Wietrzychowicach – na SUW w Wietrzychowicach.  

 
W powiecie tarnowskim ludność zaopatrywana jest w wodę z 16 wodociągów 
publicznych, które administrowane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjne. Wodociągi te zaopatrują w wodę mieszkańców następujących gmin:  
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1. Wodociąg Tarnów – miasto Tarnów, gmina Tarnów, Skrzyszów, część gminy Pleśna  
     i Wierzchosławice. 
2. Wodociąg Łukanowice – Brzesko –  gmina Wojnicz, część gminy Zakliczyn i 2 gminy 
w powiecie brzeskim, 
3. Wodociąg Żabno – gmina Żabno oraz 2 gminy w powiecie Dąbrowa Tarnowska, 
4. Wodociąg Łęg Tarnowski – gmina Żabno i Lisia Góra, 
5. Wodociąg Tuchów – gmina Tuchów, część gminy Pleśna, Gromnik, Ciężkowice i 
Rzepiennik Strzyżewski 
6. Wodociąg Wierzchosławice – gmina Wierzchosławice, 
7. Wodociąg Niwka – gmina Radłów, 
8. Wodociąg Gorzyce – gmina Żabno oraz 2 gminy w powiecie Dąbrowa Tarnowska, 
9. Wodociąg Wietrzychowice – gmina Wietrzychowice, część gminy Żabno i część gminy 
     Szczurowa w powiecie brzeskim, 
10. Wodociąg Ciężkowice – część gminy Ciężkowice, 
11.Wodociąg Gromnik –  gmina Gromnik, 
12. Wodociągi: Szerzyny, Ołpiny, Żurowa –  gmina Szerzyny, 
13. Wodociąg Łękawica –  część gminy Skrzyszów, 
14. Wodociąg Pleśna – gmina Pleśna 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości  wody. 

2.1. wielkość produkcji 

W 2014 r. w wodociągach publicznych w powiecie tarnowskim produkcja wody wynosiła 
łącznie ok. 15 460 991 m³.  

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  

Spośród 199 675 mieszkańców powiatu tarnowskiego z wody o kontrolowanej jakości 
korzysta ok. 122 820 osób. Pozostali mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć 
wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.                          

2.3. kontrola jako ści wody:  

W 2014 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz 
wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe               
z 16 wodociągów publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Tarnowskiego 
pobierano próbki wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz  w zakresie 
monitoringu przeglądowego. 
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione                  
w załącznikach 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm.                     
z 2010 r. Dz. U. nr 72, poz. 466).  
W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych wykonane zostały 
oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia,                

2.4. przekroczenia  wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, 
postępowanie  administracyjne prowadzone przez PIS oraz działania                        
naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe: 

W 2014 r. w 2 nadzorowanych wodociągach publicznych stwierdzono przekroczenia 
następujących parametrów;    

− W wodociągu Żabno -  w 1 próbce wody w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia 
wody w Żabnie stwierdzono podwyższony poziom manganu. Powiadomiono 
przedsiębiorstwa wodociągowe o przekroczeniu badanego parametru   w wodzie                
i zobowiązano do podjęcia niezwłocznych działań i wyeliminowania 
nieprawidłowości. Podwyższony poziom manganu w wodzie  spowodowany był 
krótkotrwałą przerwą w dozowaniu nadmanganianu potasu do wody na SUW                 
w Żabnie. RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej – właściciel wodociągu dokonał 
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płukania zanieczyszczonego odcinka sieci wodociągowej i  dozując nadmanganian 
potasu  monitorował proces uzdatniania na SUW w Żabnie. Podjęte niezwłocznie 
działania doprowadziły do poprawy jakości wody, co potwierdziły badania 
laboratoryjne. 

− W wodociągu Wietrzychowice - w 6 próbkach wody pobranej z  sieci 
wodociągowej i na SUW w Wietrzychowicach stwierdzono podwyższony poziom 
mętności. Powiadamiano każdorazowo przedsiębiorstwo wodociągowe                         
o przekroczeniu badanego parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia 
niezwłocznych działań i wyeliminowania nieprawidłowości. Zakład Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach podejmował liczne 
działania poprzez intensywne płukanie sieci wodociągowej, czyszczenie 
wszystkich urządzeń technologicznych wraz ze zbiornikami wody czystej                            
i zbiornikami wstępnego uzdatniania, które przynosiły krótkotrwałe rezultaty. 
Dopiero dokonana w III kwartale 2014 r. wymiana  przepustnic na rurociągach 
technologicznych doprowadzających wodę uzdatnioną z filtrów do zbiorników 
wody czystej oraz korekta pH wody spowodowała poprawę jakości wody                            
w zakresie mętności i do końca roku jakość wody spełniała wymagania sanitarne. 

 
Nie stwierdzono przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych                   
w pozostałych 14 wodociągach publicznych w powiecie tarnowskim tj.  Tarnów, 
Łukanowice-Brzesko, Łęg Tarnowski, Tuchów, Wierzchosławice, Niwka, Gorzyce, 
Ciężkowice, Gromnik, Szerzyny, Ołpiny, Żurowa, Pleśna i Łękawica. 
 
3. Ocena jakości wody i ryzyka zdrowotnego:   
 
W 2014 r. jakość wody w wodociągach publicznych  na terenie powiatu tarnowskiego 
spełniała wymagania sanitarne i woda była  przydatna do spożycia przez ludzi.  
Mieszkańcy powiatu tarnowskiego byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia 
ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych  w ilościach 
zagrażających zdrowiu.  
W przypadku wodociągów Żabno i Wietrzychowice  podwyższone stężenie manganu oraz 
zwiększona mętność wody mogło powodować pogorszenie właściwości 
organoleptycznych wody takich jak: smak, zapach, barwa,  oraz sprzyjać powstawaniu 
osadów w rurach. Woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi  na terenie gminy Żabno                        
i Wietrzychowice nie stanowiła  ryzyka dla zdrowia ludzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 


