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OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zielonej G6rze, w zwi^2dcu z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 3,
ust. 4 i ust. 8 oraz § 22 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody

przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.), po zapoznaniu
si? ze sprawozdaniem z badan nr OL-LMiP-10841085/2021 z dnia 08.10.2021 r., prdbek wody pobranych
w dniu 06.10.2021 r. w ramach realizowanego bie±^cego nadzoru sanitamego z wodociggu publicznego Ploty

0 produkcji > 100 < 1000 mVd, administrowanego przez POMAK SP6LKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA ul. Skladowa 2, 66-016 Czerwiensk informuje, ±e analiza pr6bek wody nr OL-1084
1 nr OL-1085 pobranych odpowiednio: z hydrofomi w Plotach oraz ze sklepu spotywczego przy ul. Lubuskiej
w Plotach wykazala, ie woda przeznaczona do spozycia przez ludzi nie spelnia wymagari okre^lonych
w zalgczniku nr 1 cz?^6 C do w/w rozporzgdzenia Ministra Zdrowia, z uwagi na wykrycie pojedynczych
bakterii grupy coli, ktdrych liczba w w/w punktach wynosi: 6 (5-7) jtk/100 ml oraz 4 (3-5) jtk/100 ml
przy dopuszczalnej warto^ci parametrycznej 0 jtk/100 ml. Dopuszcza si? pojedyncze bakterie < 10 Jtk/100 ml.
Nie stwierdzono obecno^ci bakterii Escherichia coli i Enterokokbw.

Bakterie grupy coli mog^ pojawic si? w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, ktdra ulegla
wtdmemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach
wewngtrz przewoddw lub na nie odpowiednich materialach b?dgcych w kontakcie z wod^ (np. uszczelki,
smary). Bakterie te mog^ si? rdwniei przedostawac si? do systemu dystrybucji wody z gleby lub w6d
naturalnych poprzeznieszczelne zawory dlawiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.
W zwi^ku z powy2:szym po rozwaieniu stopnia zagroienia dla zdrowia ludzi — stwierdzam
warunkow^ przydatno56 wody do spozycia przez ludzi, pobieranej z wodociqgu publicznego Ploty.
Zgodnie z § 21 ust. 5 i ust. 9 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jako^ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.),
prosz? o przeslanie planu realizacji dzialan naprawczych wraz z terminem ich realizacji, majqcych na celu
pr^wr6cenie nale^tejjako^ci wody zaakceptowanym przez Burmistrza Czerwienska. Powy^sze informacje
prosz? przekazad w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W zalqczeniu przesylam komunikat w sprawie warunkowej przydatnoSci wody z wodoci^gu
publicznego Ploty, celem rozpowszechnienia w spos6b umoiiiwiaj^cy bezzwloczne zapoznanie si? z nimi
konsumentdw z obszaru, dla ktdrego wydano komunikat.
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Zal^czniki-2

Zal^cznik nr 1 - Komunikat Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Zielonej G6rze zdnia 08.10.2021 r.
Zal^cznik nr2 -Protokbl pobrania prdbek wody do spoZycia nr HK-ZG-167/21 zdnia06.10.2021 r.
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