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W związku z decyzją znak: PPIS.HŚ.9020.2.21.11.2022.KF z dnia 17 czerwca 2022r.,
stwierdzającą warunkową przydatność wody z wodociągu

Józefatów do spożycia,

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczy
mikroorganizmów na agarze w 220 C po 72h w ilości 300 j.t.k. w 1 ml wody
oraz ponadnormatywną wartość mętności, Gmina Skierniewice – dostawca wody, informuje
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonanych
i prowadzonych działaniach naprawczych oraz ich zakresie.
Na Stacji Uzdatniania Wody w Józefatowie w dniu 17-06-2022r. wprowadzono
podawanie podchlorynu sodu. Punkt podania – instalacja przed filtrami uzdatniającymi.
Zmniejszono prędkość filtracji wody. Wdrożono dezynfekcję i intensywne płukanie sieci
wodociągowej. Dokonano również wypłukania instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły
Podstawowej w Żelaznej.
Na chwilę obecną nadal utrzymywane jest podawanie podchlorynu sodu oraz płukane
są

sieci

wodociągowe,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

odcinków

końcowych.

Planuje się ponowne wypłukanie instalacji wewnętrznej szkoły.
Po

tych

czynnościach,

celem

sprawdzenia

skuteczności

podjętych

działań

naprawczych, zostanie zlecone badanie jakości wody pod względem mikrobakteriologicznym: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki oraz ogólna liczba
mikroorganizmów w 220 C oraz fizykochemicznych:

mętność. Uzyskane wyniki

niezwłocznie przekażemy do PPIS Skierniewice.
O warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu
zostali powiadomieni odbiorcy zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego
w Józefatowie. W dniu 17.06.2022r. na gminnym serwisie społecznościowym (facebook - fb)
opublikowano

post

zawierający komunikat

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego w Skierniewicach kierowany do konsumentów wody z wodociągu w Józefatowie.
Stosowną informację wysłano również poprzez system powiadomień SMS-owych (dla osób,

które zarejestrowały się do systemu). W dniu 20.06.2022r., decyzję PPIS, o której mowa
na wstępie,

oraz komunikat PPIS w Skierniewicach kierowany do konsumentów wody

z wodociągu w Józefatowie, opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Skierniewice,
przesłano sołtysom wsi celem przekazania do publicznej wiadomości oraz umieszczono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej przy

punktach czerpalnych wody zamieszono informację „zakaz picia wody”.

