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PANSTWOWY POWIATOWYINSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GORZE

HK-AII.9020.3.5.2021 Zielona G6ra, 18.10.2021 r.

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powlatowy Inspektor Sanitamy w Zlelonej G6rze, w zwl^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 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoici

wody przeznaczonej do spo^cia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.),

po zapoznaniu si? ze sprawozdaniem z badad nr OL-LMiP-1240-1242/2021 z dnia 18.10.2021 r. prdbek wody

pobranych w ramach nadzoru sanitamego dnia 14.10.2021 r. zwodociggu publicznego

0 produkcji > 100 < 1000 mVd wNowogrodzie Bobrzanskim, administrowanego przez Zaklad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzanskim Sp. z o. o. ul. D^browskiego 10,

66-010 Nowogrdd Bobrzanski informuje, ie analiza pr6bek wody nr OL-1240, OL-1241 i OL-1242 pobranych

w Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) przy ul. Do wodocigg6w w Nowogrodzie Bobrzanskim, w kuchni

w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Samorzgdowym w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Szkolnej 6 oraz

budynku mieszkalnym przy ul. Lubuskiej 1 w Kl?pinie wykazala, ie woda przeznaczona do spoiycia przez

ludzi nie spelnia wymagah okre^lonych w zalgczniku nr 1 cz?^6 C do w/w rozporzgdzenia Ministra Zdrowia

zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6in. zm.), zuwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli w ilo5ci:

obecne w liczbie mniejszej niz 3 jtk/100 ml w probce wody uzdatnionej pobranej w Stacji Uzdamiania Wody, przy

najwyzszej dopuszczalnej warto^cl powyiszego parametru w prdbce wody 0 jtk/100 ml. Dopuszcza si?

pojedyncze bakterie <10 jtk. W w/w prbbkach wody nie wykryto obecno^ci Escherichia coli i Enterokokdw.

Bakterie grupy coli mogg pojawid si? w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, ktdra ulegla

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

wewngtrz przewod6w lub na nie odpowiednich materialach b?d^cych w kontakcie z wod^

(np. uszczelki, smary). Bakterie te mog^ si? rdwniei przedostawad do systemu dystrybucji wody z gleby

lub w6d naturalnych poprzez nieszczelne zawory dlawiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne

zassanie wody.

W zwi^ku z powyiszym po rozwaieniu stopnia zagroieniadla zdrowia ludzi -stwierdzam warunkow^

przydatno§6 wody do spozycia przez ludzi pobieranej z wodociqgu publicznego w Nowogrodzie

Bobrzanskim.

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 spo±ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294

z p6zn. zm.), prosz? oprzestanie pianu realizacji dziaian naprawczych wraz z terminem ich realizacji,






