Ocena obszarowa jakości wody oraz szacołvanie Ę,z},ka zdrowotnego konsumentów na ter
gmin1, Choroszcz za rok2020
Państwowy Powiatowy- Inspektor Sanitarn1 ri Białl,rnstoku realizuje monitoring parametrów gruPY A
oraz monitoring parametńw grup},B rr rrodociągaclr i indrrridualnych ujęciach wody znajdujących się na
terenie gminy Choroszcz.

1.

Są to następujące wodociągi:

2,

Przedsiębiorstwa wodociągorre odpou iedzialne

Choroszcz,
Rogowo,
Złotoria,
Bagienki,
Białystok,
indyńidualne ujęcie wody Sp psl,chiatrl czny ZoZ im. dr St. Deresza,
indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S, A. Choroszcz,
indywidualne ujęcie wod1, Sosnorve Zacisze w Barszczeu,ie,
za

jakośc rrod1,,:

Zakład, Energetl,ki Cieplne_i \\ odociągów
ul, Sienkierricza 25 A. 16-0T0 Choroszcz:

i Kanalizacji

w

ChoroszczY

SP.

Z

O.

O,)

WodociągiBiałostockie Sp. z o. o.. ul. \1łlnowa 52i 1. 15_404 BiĄstok;
Samodzieln1 Publiczn1 Psl chiatry czn1 Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St, Dęresza.
Plac Z. Brodorvicza 1. 16-0"0 Choroszcz:
Gminn1 ZakładGospodarki Komunalnej i Mieszkarriorrej rr Tl-kocinie, ul. Browarna 2,
1 6-080 Tl,kocin (u odociąg Bagienki):
SCANIA POLSKA S. A. ul. Warszalł,ska 6, 1,6-070 Choroszcz;
Sosnorve Zacisze N. Artemorvicz, I), Espincsa, A. Artemowiez 3r,., ul. Leśna Ża, 16.a01 lgnatki
Osiedle.
,-

3.

Obsfugirr ane rniejscorr ości:

rrodociąg Choroszcz - Choroszcz, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Kolonia
PorosĘ, PorosĘ,. Sienkiewicze, Żóhki,Zółtki-Kolonia,Barszczewo, Ogrodniki, Oliszki;
rłodociąg Rogorvo _ Czaplino, Czaplino Kolonia, Gajou,niki, Izbiszcze, KonowĄ, KoŚciuki,
Kruszewo, Mińce, Pańki, Rogowo, Rogorvo-Kolonia, Rogorvo-Majątek, Rogówek, RuszczanY,
Śliwno, Zaczerlany;
wodoc iąg Złotor ia

-

Złotor ia1'

wodociąg Bagienki - Babino;
wodociąg BiĄstok - Klepacze, Tlrczyn, Krupniki (częśó), Oliszki (częśó);
indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza wChoroszczy - zaoPatĄe
pacjentów i personel szpitala;'
indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz- zaopatruje pracowników firmy;
indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie - zaopatruje personel i goŚci hotelowYch,
4.

Liczba ludnośQl zaopatrywana przez ww. wodociągi:
wodociąg Choro szcz - 865 1 osoby;
wodociąeRogowo - 1658 osób;
wodociąe Złototia - 7 58 osób;
}
wodociąg Bagienki - 1097 osób;
wodociąg BiĄstok - 1573 osoby;
indywidualne ujęcie wody SP PsychiŃryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Cho roszary pacjenci i
personel Szpitala (ok. 1800 osób);
indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz- zaopatruje pracowników firmy - 35
osób

indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie
(maksymalnie ok. 107 osób).

5,

-

zaopatruje personel i goŚci hotelollr ch

Liczbazbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach orazjej jakoŚĆ:
wodociąg Choroszcz - 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki rł'od1 - monitorin_e
A, 1 próbka wod1, monitoring parametrórv grup}- B) oraz
pu.*"t.ó* grupy
i próbka *Óay * ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację SanitarnoEpiłemiolo giczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B). Jedna próbka nie spełniała
do
wymagań oireślonych w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jakości woóy przeznaczonej
spozycia przezlaizi z uwagi na pizekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczbY
mikrtorganiznów w 22,C7o lŹ h, W zwipku z zaistniaĘ sytuacją właścicielwodociągu Podjął
działania naprawcze doprowadzając jakośó lł,ody do obowiązujących wymagań sanitarnYch. Nie
kwestignowano jakościwody pozostĄch próbek;
wodociąg Rogowo _ 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody - monitoring

monitoring parametrów grupy B) oraz
przez Powiatową Stację Sanitarnorealizowanego
nadzoru
i próbka *Óay * ramachgrupy A). Wszystkie próbki spełniaĘ
parametrów
(monitoring
Epiłemiolo giczną w Białymstoku

A, 1 próbka wod1
puru-"tń* grupy
-

obowipuj ące wymagania;
wodociąg Złotoiia _ 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrzrrej (4 próbki wody - monitoring
_ próbka wody monitoring parametrów grupy B) oraz
parametr?w grupy
- A, 1
Stację Sanitarnoi próbka *Óa} * ramach ńadzoru realizowanego przez PowiatowQ
jednej
próbce
stwierdzono
*
grupy
A),
parametrów
(monitoring
Epiłemiolo giczną w BiĄmstoku
w
2Ż"C Po 72
mikroorganizmów
|iczby
ogólnej
pizekroczenie normatywuhigienicznego w zakesie
doprowadzając
naprawcze
z zaińiuĘ ńu.ją właściciellvodociągu podjął dztńania
ir. w
jakośó"wiąrku
wody do obowiązujących Ęmagań. Pozostałe próbki spełniĄ obowiązujące wymagania;
wodociąg Bagienki _ nie pobierano próbek na terenie gminy Choroszcz;
wodociąg BiĄstok _ nie pobierano próbek na terenie gmin1, Choroszcz;
indywidualne ujęcie wody sp psychiatryczny zo? im. dr st. Deresza w choroszczy
ł piout<i wody wiamach kóntroli wewnętrznej (3 próbki wody - monitoring parametrów gruPY A, 1
pńbka wod} _ monitoring parametróu, glupy B) oraz. 1 próbka wody w ramach nadzoru
(monitoring
realizowane go przęz powia:tową Stację Sanitarno-Epidemiologiczrlą w BiĄmstoku
w
higienicznego
normatywu
przel<roczenie
parametrów-grupy B), w jednej próbce stwierdzono
podjął
dziŃanianaptawcze
)akresie uroĘnó*.Wzwiązku ,-riirtniułąsltuacją rvłaścicielwodociągu
jakości wody
doprowadzając jakośó *óay ao obor.viązującyóh wymagań. Nie kwestionowano

pozostaĘch próbek;
w ramach kontroli
indywidualne ujęcie wody SCANIA poLSKA S. A. Choroszcz - 3 próbki wody
B) oraz 1 próbka
grupy
parametrów
1
monitoring
A
i
wewnętrznej 1Z monitoring parametrów grupy
w.
Sanitarno-Epidemiologiczną
Stację
wody w .uma"h nadzoń iealizowane go prr", Powiatową
przekroczenie
jednej,
próbce stwierdzono
BiaĘmstoku (monitoring parametrów g.opy A), w
w 22' C po 72 h. W rwiązku z
mikroorganizmów
liczby
ogóńej
zakresie
w
nońatywu higienicznegJ
jakoŚĆ wodY do
zaistnińą sytuacją właś"cicielwodociągu poają.ł dzińania naprawczę doprowadzając
obowiązuj ących wymagań. pozostałe próbki spełniĄ obowiązuj ące wymagania;
indywiłuahe ujęcie ńdy sornowę Zacisze w Barszczewie - 2 próbki wody w ramach kontroli
monitoring
wewnętrznej (i próbki ńov _ monitoring parametrów grupy A, 1 - próbka wody p*u*ót ó*grupy B) oraz 1 próbka wody w iamach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację
nie
Śanitarno-Epidemiológiczną^w Białymsioku (monitoring parametrów grupy A), dwie Próbki
jakoŚci
j<reślónych
wodY
dotyczących
prawnych
aktach
w obowiązujących
spełniĄ wymagań
po"rni"roi"1 dó spozycia przez ludzi. w jednej próbce stwierdzono przekłoczenie normatYwu
irigienicznegó * ,ń.rie ogótne.j liczby mikroorganizmów w ż2"C po 72 h. oraz PonadnormatYwną
higienicznego w
utlenialnośó nadmanganianową w drugiej stwierdzono przekroczenie normatYwu
do
zakresie ogólnej 1icz|y mikroorganizmów-w ż2"C po 72 h. Woda była warunkowo doPuszczona
przepisów Prawa,
spożycia plzezitdzi, ńozostała piott u wody spełniaławymagania obowiązujących

i'

W przypadku niewłaściwejjakościrvodr,. po przepro\Ą,adzeniu działań napraw cry ah przęz adm inistratora
wodociągu lub właścicielaindyrvidualnego ujęcia wod1,, kazdorazowo była pobierana próbka wody w
ramach kontroli sprawdzającej przez pracolr nika Porviatorvej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w

BiĄmstoku

L.p.

|,Iazwa
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Wielkość
produkcji
Im3/doba]

Jakośćwod1Stan na
31.12.2020 r.

p

rzekroczo

ne

rł artości

parametrółł,
( rr c iągu roku
)

prowad zone
postępowanie
adm inistracyj ne
(w ciągu roku)

Działania
naprawcze

rvoda by,ła raz
krł,estionowana,

1

wodociąg

choroszcz

ogolna liczba
1086,28

przydatna do

sporycia

rnikroor_9anizmórl

-23dni

rlvdano decy,zj ę
umarzaj ącą strona
przedstarr,iła wyniki
badania r,vody

uzdatnianie

wody (metody)

napowietrzanie,
odżęIazianię,

i

płukanie
dezynfekcja sieci
wodociągowej

potii,ier dzające j ej
ri-łaścir.vąj akość

odmanganianie,
filtracja,
dezynfekcja
podchlorynem
sodu wg potrzeb
napowi etrzanie,

)

rvodociąg
Rogorvo

206.2l

prrydatra do
spoą-cia

odżę|azianie,
odmangarrianie,

nie dotyczr,

nie doĘvcry

nie dotycry

1

1.

wodociąg

Złotona

wodociąg

Bąienki

Ll3,M

238

prrydaftra do

spoĘcia

prn datna do
spoz1 cia

ogólna liczba
mikroorganizmórv
- 1 3dni

nie dory czy

odżę|azianie,

odmanganianie,
płukanie sieci
rł,odociągor,r,ej

do

cz:

filtracj a.
dezl,nfekcj a

podchlorynem
sodtr wg potrzeb

badania rvod1
potwierdzające jej
właściwąiakość

nie

derynfekcja
podchlorynęm
sodu wg potrzeb
napolvietrzanie.

rloda by,ła raz
kri estiono\\,an&
rłr dano deci,zję
umarzającą strona
przedstarr-iła lvr niki

filtracja,

napowietrzanie,,

nie dotl,czy

odżelazianię.
den,nfekcj a
podchlorynem
sodu wg potrzeb
stacj a
uzdatni aaia

wody Piętraszę

- Wasilków:
utlenianię

wstępne,

5.

wodociąg

BiĄstok

245,49

prrydatna do
spozry,cia

nie dotyczy

nie dotycz1,

nie dotyczy

filtracja,
koagulacja
objętościowa,
ozonowanie
pośrednie,
sorpcja,

derynfekcja;
stacja

uzdatniania
wody Jurowce:
utlenianię
wstępne,

filtracją

dęzynfekcia
indywidualne
ujęcie wody
6.

SP
Psychiatryezny

ZOZ im. dr

St.

Deresza

w Choroszczy

ż|7

przydatna do

spozycia

azoĘny1

0dni

woda była raz
kwestionowana,
wydano decyzję
umarzającą, strona

przedstawiła wyniki
badania wody
potwierdzaiące iei

}

płukanie sięci
wodociągowej

napowi etrzanie,

odżęlazianie

indywidualne
uięcie wody
7.

SCANIA
POLSKA

S.

))
A.

przydatna do
spozycia

ogólna liczba
mikroorganizmów
- 1 4dni

choroszcz

8.

indywidualne
ujęcie wody
Sosnoweo

Zaciszę

4

warunkowo
przydatna do
spozycia

ogolna ltczba
mikroorgan izmow80dni
indeks
nadmangan ianowy23dnt

właściwaiakość
woda była raz
kwestionowana,
wy,Cano decyzję
umarzającą, strona

przedstawiła wyniki
badania wody
potwierdzające jej
właściwąiakość
woda była
dwukrotnie
kwęstionowana,
wydano dwie
decyzje
stwierdzające
warunkową
przydatnośćwody
do spozy cn przęz
Iudzi z terminami
realizacji do dnia

płukanie

i

dez,vnfekcj a sieci

lvodociągorvej

napowi etrzanie,
odżęIazianie,

odmanganianie,
wymiana

jonowa

pfukanie

i derynfekcja sieci

nie doĘvczy

wadociągowej

|5.02.20żIr. oraz
3 1 .03 .202lr.,

6. Wpłw ponadnormatywnych

parametrów na zdrowie.
liczba
mikroorganiznów 22+2"C po 72 h nie stanowi zagrożenia dla osób
Ponadnormatywna ogólna

zdrowych, może natomiast stawać się przycryną zachorowń w szczególnych warunkach,
u osób z obniżoną odpornościątóżnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach
intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych.
Podwyższonazawartośćindeksu nadmanganianowego występująca na poziomie jak wyżej może wpĘwaó

organoleptycznych wody. Nie wywofuje jednak negatywnych
na pogorszenie właściwości

skutków

zdrowotnych u ludzi.

AzoĘny wraz z azotanani mogą powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką.
Jednak ilośćwystępująca w wodzie w ww. wodociągu nie miała negatywnego wpływu na zdrowie, gdyż
zav,łartośóazotanów w wodzie była zgodna z Wrnagarrymi normami, a przekroczenie dopuszczalnej wartości
azotynów było nieznacznę i krótkotrwałe.

7,

Zgłoszonereakcje niepożądane

-

nie zgłoszono reakcji niepożądanych

przeanalizowaniu wyników oceny jakościwody za rok 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Choroszcz w związku
zzaopatrzeniem jej mieszkańców wwodę przez wodociągi: Choroszcz) Barszczewo, Rogowo, Złotońa,
BagieŃi, BiĄstok orv indywidualne ujęcia wody: SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza
w Choroszczy, SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz, Sosnowe Zaciszę.
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