PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE
Wejherowo, dnia 05.01.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 1/21
Dotyczy wodociągu publicznego Dzięcielec Dolny
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r.,
poz. 2294).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych z wodociągu publicznego Dzięcielec
Dolny i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów
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Dzięcielec Dolny 31/2
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Dzięcielec Dolny 18

**Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzięcielec Dolny
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UZASADNIENIE
Decyzją nr 10/20/HK z dnia 21.12.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia ze względu na skażenie
bakteriologiczne bakteriami Escherichia coli, bakteriami grupy coli i ogólną liczbą mikroorganizmów
w 22OC oraz wyznaczył termin doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych
do dnia 08.01.2021r.
W dniu 05.01.2021r. z-ca kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach poinformował, że w dniu 21.12.2020r. unieruchomiono wodociąg publiczny
w Dzięcielcu Dolnym, poinformowano odbiorców o niewłaściwej jakości wody, zapewniono
odbiorcom wodę zdatną do picia oraz podjęto działania w celu doprowadzenia wody z ww. ujęcia
do właściwej jakości. Przeprowadzono m.in. działania kontrole na studni nr 1 i nr 2, wykonano
płukanie zbiorników hydroforowych oraz wypompowano wodę z obu studni poprzez sieć
hydrantową. Jednocześnie prowadzono działania związane z płukaniem sieci i awaryjnym
zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zdatną do spożycia.
W dniu 28.12.2020r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez
administratora wodociągu – Gminnego Zakładu Usług komunalnych w Łęczycach dokonano
poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzięcielec
Dolny. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml
wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody oraz ogólną liczbę
mikroorganizmów w 22°C. Badania potwierdzają właściwa jakość wody w zakresie parametrów
bakteriologicznych tj,: liczba bakterii grupy coli w 100ml wody Escherichia coli w 100ml wody
oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22OC.
Woda z wodociągu publicznego Dzięcielec Dolny odpowiada wymaganiom sanitarnym
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.
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