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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dziŃająe

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

Sanitarnej (Dz. U. z 202I r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czętwca 200I r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanhl ścieków,(D z. U . z 2020 r .

poz.2028), § 21 ust. 1pkt 1rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnla 7 grudnia 20t7 r.

w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia ptzęzludzi (Dz.U. z20I7 r. poz.2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Kwasowiec do spoĘcia

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach ze względu

na wystąpienie zanieczyszczęńmikrobiologicznych liczby bakterii grupy coli równej 20 (I3

do 32)j.t.k. w 100 ml wody, z próbki pobranej zwyjściana sieó (hydrofornia) oraz w ilości

4 (2 do 8) j.t.k. w 100 ml wody z puŃtu na sięci - Kompania Leśna, Nowy Dwór Parcela

2l wydał w dniu 20 grudnia 2O2I r. decyzję nrak: PPIS.HŚ.9020.2.23.2! 2021.SK

stwierdzającą brak przydatności wody do spozycia z wodociągu Kwasowiec.

Producent wody zgodnie znakazem cytowanej decyĄi podjął działanianaprawQzę,

po których ponownie przeprowadzono badania laboratoryjne zarówno przez producenta

wody otazptzez Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Skierniewicach.

Jednostka odpowiedzialna za jakośó wody wodociągu Kwasowiec czyli Gmina

Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniach:

t1.01,2022 r. i 25.01 .2022 r. z punktów na sieci: budynek prywatny Kwasowiec 15,

Kompania Leśna Nowy Dwór Parcela 2l oraz z wyjścia na siećłrydrofornia. RapoĘ

zbadań mikrobiologicznych z dnia 14.0I.2022 r. rr 412022 4712022,4812022 i z dnia
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28.01.2022 T., ff 241202ż i 2512022.

W dniu 04.02.2022 t.) OddziŃ Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-

EPidemiologicznej w Skierniewicach przekazał raport z wyników badń próbek wody,
pobranych w dniu 3I.01.2022 r., Nr OL.9052.PBŚiŚP.SOS.32.2022 w ramach kontroli

sPrawdzającej przezpracowników PSSE w Skierniewicach z vłyjścia na sieć oraz dwóch

Punktów na sieci: budynek prywatny Kwasowiec l5, Kompania Leśna Nowy Dwór Parcela

2I oruz z vłyjścia na sieólhydrofornia.

Nie stwierdzono ptzekroczeńw zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B.

Biorąc Pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z povłyższych raportów,

stwierdza się, że jakośó wody wodociągu Kwasowiec odpowiada wymaganym parametrom
jakości określonym w/w rozporządzeniemi jest przydatna do spozycia.
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