Państn owy Powiatow;, Inspektor Sanitarny N, Skiernieł,icach
ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniervice
wwęE.Eąlv.wtrlw*źłliłgs**skię:rygźeny*it*zl§n*-.§lłi*rniłwitp7:,W*s.gątv

Nasz znak: PPIS.HS.9 020.2.g .22,202

1 .

SK

"trll

Skierniewice, dnia 6 grudnia 2021t.

Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta24
96-127 Lipce Reymontowskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
na podstawie art. 4 ust, 1 pkt. 1 ustawy

Sanitarnej (Dz. U,

z

z dnia 14 marca

w

1985 r. o Państwowej Inspekcji

2021 r. poz. l95), arr. 12 ust. 1 ustawy

o zbiorowymzaopatrzeniu

Skiemiewicach działając

z

dnta'7 czętwca 200I

t.

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U, z2Oż0 r.

Poz.2028), § 21 ust. 1pkt 1rozpotządzenta Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 201] r.
wsprawie jakoŚciwody przeznaczonej do spozycia ptzęzludzi(Dz.lJ.z20I7 r.poz.2294),
stwierdza
przydatnośćwody wodociągu Lipce Reymontowskie do spoĄcia

UZASADNIENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w

Skierniewicach ze względu na

wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego- ogólnej liczby mikroorganizmów na
agarze w 22o

C po 72 h w

próbce pobranej

z

wyjscia na sieć wodociągu w Lipcach

Reymontowskich w dniu24.09.202I t. wydał decyzję znak: PPIS.HŚ.9020.2 ,9.12.202t.SK
stwierdzającą warunkowąprzydatności wody do spozycia, zmienioną decyzjąwłasną znak:

PPIS.HS.9020,2.9.I9.202| SK z dnia 8 listopada 2O21r.
Producent wody zgodnie znakazemcytowanych decyzji podjął działanianaplawlzę,

po których ponownie przeprowadzono badania laboratoryjne zarówno przez producenta
wody orzprzezPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Skiemiewicach.
Jednostka odpowiedzialna zajakośćwody wodociągu Lipce Reymontowskie czyli

,,CEWOKAN" Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Pństwowemu
Powiatowęmu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody

uzdatnionej,pobranychwdniu22,II.2021r.zwyjścianasieć orazzpuŃtunasieci(GOK),
nie stwierdzono przel<roczei dla parametru- ogólnej liczby mikroorganizmów na agatzę

w 22o C po 72 h. Odpowiednio uzyskano wyniki: hydrofornia- 21 j.t.k./lml, GOK_

, źF{

j.t,k.i 1ml.
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W dniu 29.IL202I r. PPIS w Skierniewicach w ramach kontroli urzędowej pobrał
dodatkowe próby wody do badań z dwóch puŃtów (GOK, Sklep DINO, ul. Arcybiskupa

Janisława 2l3) w sieci

i

wyjścia na sieć (hydrofomi) wodociągu Lipce Reymontowskie

w zakresie parametrów bakteriologicznych grupy B, oraz parametrów fizyko-chemicznych

grupy A

nie stwierdzono przehoczeń. Raport z

Nr OL.9052.PBSiSP.

5O

5.453 .202I

z

wyników

badań

dnta 6.12.2021 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analtz parametrów zpovlyższych sprawozdań,

a

takżę wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych

wewnętrznej, jak

i biezącego nadzoru prowadzonego

w

ramach kontroli

przez, inspekcję sanitarną stwierdza

się, że jakośćwody wodociągu Lipce Reymontowskie odpowiada wymaganym parametrom

jakości określonymw/w rozporządzeniem

i

jest przydatna do

spozycia.
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