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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skięrniewicach dziŃając

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 202l r, poz. I95 z późn. zm.), art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 częrwca

200l r. o zbiorowym zaopńrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. l pkt l rczporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi
(Dz. U. z20I7 r.poz.2294). t

stwierdza
przydatność wody wodociągu Józefatów do §pożycia

UZASADNIENIE
W dniu 2L07.2022 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu

Józefatów czyli Gmina Skierniewice, ul. Reymonta 23 przedstawiła Państwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skiemiewicach wyniki badania próbek wody

uzdatnionej, pobranych w dniu 18.07.2022 r. w zal<ręsie parametrów manganu, żelaza

i mętności otaz parametrów mikrobiologicznych z wyjścia na sieó- SUW Józefatów

oraz z puŃtów na sieci: Szkoła Podstawowa w Że|aznej oraz dom prywatny- Wólka

Strobowska I2A, sprawozdania z badań nr 1857l2022-W-I, 1857/2022-W-2,

1857l2022-W-3, 1858l2022-W-l, I858l2022-W-2, 1858l2022-W-3 z dnia20.07.2022 r.

Badania zostŃy wykonane w związku ze stwierdzoną ptzez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skiemiewicach warunkową przydatnością wody

do spozycia, decyzjazdntaI7 czerwcażOż2r.,znak: PPIS .HŚ.9020.2.2Ll1.20ż2.Y\F.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdń,

jak i wyniki innych wcześniejsrychbadańwykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,

a takżę badań wykonanych w ramach biezącego nadzoru prowadzonęgo przęz inspekcję

sanitarną z dnia 01.08.2022 r,, raport z wyników badań nr OL.9052.PBŚiŚP.50 5.303.2022

stwierdza się, żejakość wody wodociągu Józęfatów odpowiada wymaganym parametrom

jakości określonym wlw rozporządzeniem i jest przydatna do spozycia.
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