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Nasz znak:PPIS.HŚ.9 O20.2.8.t7 .2022.SK

Skiemiewice, dnia 9 września2022 t.

Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta24
96-t27 Lipce Reymontowskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
naPodstawie art.4 ust. 1pkt.

l

w

Skiemiewicach działając

ustawy zdnia14marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 202I r. poz. 195 z późn. zm,), art. 12 ust. 1 ustawy

z

dnia

7 czerwca

200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2020 t. Poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r,

w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przezludzi'7Dz.IJ. z2OL7

t.

poz.2294).

stwierdza
prrydatność wody wodociągu Wola Drzewiecka do spoĘcia

UZASADNIBNIE
W dniu 06.09.2022

r. jednostka odpowiedzialna

za jakośćwody wodociągu Wola

Drzewiecka czYli,,CEWOKAN" Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania

Próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 05.09.2022 r. z wyjściana sieć w budynku

stacji uzdatniania wody w Woli Drzewieckiej, na sieci Wola Drzewiecka
Drzewieck

z dnia

a I2t

Sprawozd ania z badań odpowiednio:

06 .09 .2022 r.

nr

lt4 i

Wola

26312022, 26412022, 26512022

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych

(Iiczba Escherichia coli

i

liczba bakterii grypy coli)

w związku ze

stwierd zonym przęz

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skiemiewicach brakiem przydatności

wody do spozyci a, decyzja z dnia 24 sierpnia 2022 t., znak: PPIS ,HŚ .9020 .2.8.9 .2022.AK.

Biorąc Pod uwagę uzyskane wyniki analizparametrów

z

powyższych sprawozdań,

jak i wYniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych monitońngu
Przeglądowego wykonanych przez inspekcję sanitarną z dnia 09.09.2022 r., raport

z

wyników badan nr OL.9052.PBŚiŚP.5 05.344.202ż stwięrdza się, że jakośćwody
wodociągu Wola Drzewiecka odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spoz}cia.
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Otrąvmuja:

1."CEWOKAN" Sp. z o.o,
99 -400 Łowicz,ul. Sochaczewska
2. Gmina Lipce Reymontowskie

ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
3. ala

52

