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Skierniewice, dnia 07 lutego 202ż r.

Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów

państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny

w

Skierniewicach dzińając

napodstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Państwowej InsPekcji
'l'czetwca 2001 r.
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

m zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. zŻ020 r.
poz.2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia Ż0I7 r.
o zbiorowy

poz,2ż94).
w sprawie jakości wody przęZnaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz.U. z20I7 r.
stwierdza
przydatnośćwody wodociągu Humin do spożycia

UZASADNIENIE
państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny

w

Skiemiewicach

gruPY
na wystąpienie zaniec zyszczenia mikrobiologicznego |iczby bakterii

ze

względu

coli w iloŚci 2

w 100 ml wody w próbkach pobranych z puŃtu na sieci _ budynek prywatny
Humin 44D orazz wyjściana sieć/hydrofornia, w dniu 12.0I.2022 r. wydał decYzję znak:
spozycia
PPIS.HŚ,9O 20,ż.29.6.2022. SK stwierdzaj ącą waruŃową przydatności wody do

(0 do 9) j.t.k.

z wodociągu

Humin.

producent wody zgodnie znakazęm cytowanej decyzji podjął dzińaniafia9tawczę,

po których ponownie prŻeprowadzono badania laboratoryjne zarowno przez Producenta
wody orazptzezpństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.
Jednostka odpowiedzialnazajakość wody wodociągu Humin czyli Gmina Bolimów

w Skiernięwicach
wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 14.01.2022 r. z punktów

przedstawiła państwowęmu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

oraz z wyjścia
na sieci Szkoła Podstawowa w Kęszycach, budynek prywatny Humin 44D
sieć/hydrofornia. Sprawozdania zbadań z dnia I7.01.2022 t. nr 46lŻ0Ż2,471202Ż,

na

§§§i*§t§§t§iel

4812022.

W dniu

r.) Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Skierniewicach ptzekazał raport z wyników badń próbek wody,
pobranych w dniu 24.01.2022 r., Nr OL.9052.PBŚiSP.SOS.28.2022 w ramach kontroli
04.02.2022

sprawdzającej przezpracowników PSSE w Skierniewicach zwyjścia na sieć oraz dwóch
punktów na sieci: Szkoła Podstawowa w Kęszycach i budynek prywatny Humin 44D.

Nie stwierdzono ptzekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów

z

powyżsrych raportów,

stwierdza się, że jakośćwody wodociągu Humin odpowiada wymaganym parametrom
jakości określonym w/w rozporządzeniem
Otrąymują:

1.

Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów

2.

ala

i

jest przydatna do spozycia.

