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Na podstawie otrzymanych wyników badań mikrobiologicznych próbek wody

z wodociągu SUW Józefatów, pobranych w dniu 31.08.2018 r. w JÓzefatowie

iŻelaznej (3 punkty, sprawozdania z badań nr t969|}O-W-L, nr t969l20-W-3

i nr t969l2O-W-4 z dnia 04.09.2018 r.) oraz pobranych w dniu 04.09.2018 r.

w Żelaznej i Woli Wysokiej (3 punkty, sprawozdania z badań nr PSSE-

SBŚ515.195 .L.L8 zdnia 06.09,2018 r. i nr PSSE-SBŚsrs.rss.z.18 z dnia 07.09.2018r.)

państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny stwierdza, że woda pochodząca

z powyższego wodociągu w zakresie jakości mikrobiologicznej odpowiada obecnie

wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2oL7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym brak jest przesłanek do dalszego utrzymywania zaleceń dla

konsumentów ograniczających możliwość spożywania lub innego użytkowania tej

wody w stanie surowym.

Z uwagi na stosunkowo wysoką wartość parametru ,,ogólna liczba

mikroorganizmów na agarze w 22 st.C. po72 h" jakość wody wodociągu JÓzefatów

powinna być pod tym względem monitorowana z większa częstotliwoŚcią, niż to

wynika z rocznego harmonogramu.
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Do wiadomości:

1. Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej

96-116 Dębowa Góra,Żelazna 43

Z. NZOZJUDYTA sp. z o.o.

96-100 Skierniewice, ul. Reymonta ],6

3, Szkola Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w żelaznej

96-116 Dębowa Góra, Żelazna 5
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odział Laboratorviny
pssE w skierniewicach
posiada akredy,tację

Polskiego Centrum
Akedytacji.
Certyfikat Nr AB 540,

w zakresie

Dziedzinv badań:
- badania doryczące inżynierii

śr<ldorviska

- badania biologicme
i biochęmiczne

- badania chemiczne,

analityka chemiczna
- badania mikrobiologiczne
- badania właścirvości

flzycznych
- badania sensoryczne
- pobieranie próbek

obiekty badań:
- obiekty i materiaĘ

biologiczne
- próbki środowiskowe:

(środowisko pracy).

- żywność

- woda

- kosmetyki

Szczegółowy lvykaz
akredytowanych badań

ipomiarów zawarty jest

w Zakresie Akredytacji
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