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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Skierniewicach działając
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnta 74 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 202I r. poz. 195 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnta 7 częrwca
2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z2020 r. poz. 2028), § 21 ust. l pkt 1 rozporządzenia Ministta Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 t. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia ptzęz ludzi (Dz. U. z 2017 r.

poz.2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Kolonia Starorawska do spożycia

UZASADNIENIE
Jędnostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska czyli

Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych

w dniu:

- 13 ,12.2022 r . z vły jścia na sieó, stacj i uzdatniania wody otaz z punktów na sieci w budynku
Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, raporty

z wyników badań nr I8IW1żOż}, I82Wl2022, 183Wl20ż2 z dnia I3.I2.20ż2 r.
onaznI 52IlżOżż z dnia 16.12.202ż r.,

- 02.01 .2023 t. z wyjścia na sieć, stacji uzdatniania wody oTazzpunktu na sieci w budynku

Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, raporty z wyników badań nr IW 12023, 2W 12023

z dnta 03.01 .2023 r.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów bakteriologicznych, mętności

oraz żęIaza w związku zę stwierdzoną przęz Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydńnością wody do spozycia z wodociągu

Kolonia Starorawsk a, decyzja znak: PPIS.HS.9020.2 .22.58.2O22.SK z dnia23.1I.20ż2 t.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z pov,ryższych raportów,

a takżę w oparciu o raport z wyników badań kontrolnych w zakresie parametrów

mikrobiologtcznych grupy B i mętności wykonanych przęz inspekcję sanitarną z dnia

30.Iż.ż022 r, raport z wyników badań nr OL.9052.PBŚiŚP.505.542.202Ż oraz raport

z wyników badań nr oL.9052.PBSiŚP.50 5.I.2023 z dnia 13.0I.202Ż r w zakresie parametru

żelaza stwierdza się, że jakośó wody wodociągu Kolonia Starorawska odpowiada

wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozpotządzeniem i jest przydatna

do spozycia., ,Żr
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