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PANSTWOWY POWIATOWYINSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GORZE

HK-AI.9020.3.4.2021 Zielona Gora, 27.10.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zielonej G6rze, w zwi^zku z art. 4 ust.l pkt 1 ustawy

zdnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 3

i ust. 8 oraz § 22 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jako^ci wody

przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6^. zm.), po zapoznaniu si?

ze sprawozdaniem z badan nr OL-LMiP-1293/2021 z dnia 27.10.2021 r. pr6bki wody pobranej w ramach

biezgcego nadzoru sanitamego dnia 25.10.2021 r. z wodociggu publicznego Nietkowice o produkcji <100 mVd,

ktdrego administratorem jest POMAK Sp. z o.o. ul. Skladowa 2, 66-016 Czerwie6$k, informuje, it analiza

pr6bki wody nr OL-1293 pobranej w punkcie: Sycowice 40A, sklep spo^wczy, sala sprzedaiy wykazala,

it woda przeznaczona do spozycia przez ludzl nie speinia wymagai) okre^lonych w zal^czniku nr 1 cz?^6 C

do rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako^ci wody przeznaczonej do spo2ycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6in. zm.), z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli

w ilo^ci 4jtk/100 ml, przy najwyiszej dopuszczalnej warto^ci powy±szego parametru wpr6bce wody

0 jtk/lOO ml. Dopuszcza si? pojedyncze bakterie <10 jtk. W w/w prObce wody nie wykryto obecnoSci

Escherichia coli i Enterokokdw.

Bakterie grupy coli mog^ pojawid si? w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, kt6ra ulegla

wtbmemu zaniec^szczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach

wewn^trz przewoddw lub na nieodpowiednich materialach b?dgcych w kontakcie z wod^ (np. uszczelki, smary).

Bakterie te mogq si? rdwniei przedostawa6 do systemu dystrybucji wody z gleby lub w6d naturalnych poprzez

nieszczelne zawory dlawiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W zwigzku z powyzszym po rozwa±eniu stopnia zagro2:enia dla zdrowia ludzi - stwierdzam

warunkow^ przydatno§6 wody do spozycia przez ludzi pobieranej z wodoci^gu publicznego

w Nietkowicach.

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294

z p6zn. zm.), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma prosz? oprzeslanie planu

realizacji dzialan naprawczych wraz z terminem ich realizacji maj^cych na celu przywrdcenie naleiytej

jakosci wody zatwierdzonego przez Burmistrza Czerwienska. Ponadto w terminie do dnia 12.11.2021 r.

prosz? przesiad wyniki badania Jakosci wody wykonane w ramach kontroli wewn?trznej pobranej z punktdw:

Nietkowice, SUW, woda uzdatniona i Sycowice 40A, sklep spozywczy, sala sprzedaiy, w zakresie parametrdw




