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Okresowa ocena iakoSci wody przeznaczonei do spoivcia przez ludzi Nr 2712020

dotvczaca wodv w sieci wodociaqowei produkowanei Drzez Stacl
Lackiei w okresie od 01.01,2019r. do 31.12.2019r.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badari pr6bok wody
pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakoSci wody - 4 pr6bki (kontrola urzQdowa) oraz na

podstawie sprawozdari z badai pr6bek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrzne.i jakoSci wody
przez przedsiqbiorstwo wodoci4gowo kanalizacyjne - 16 pr6bek

stwierdza:
przydatnoSd wody z urzqdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodg Wola l,4cka

do spo2ycia przez ludzi
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pobrano i4cznie do badari w r62nych punktach pobotu
20 pr6bek wody. Pobieranie pr6bek wody do badari prowadzone bylo zgodnie z. harmonogranren.t
przyjgtym w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w uyznaczonych stalych punktach czerpalnych, w zakresie
parametr6w objptych monitoringiem przeglqdowym i kontrolnym.
Badania laboratoryjne przeprowadzane byly przez Laboratorium Badania W6d PSSE w Plocku oraz
laboratorium badawcze: Miejskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z.o.o. - laboratoriunr
zatrvierdzone do badahjakodci wody do spozycia przez PPIS w Gostyninie.
W zakresie objptym badaniami woda spelniala wymagania dotycz4ce jako5ci wody przeznaczonel do
spoZycia przez. ludzi okreilone w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). z wyjqtkiem
parametr6w: mangan (Mn) i zelazo (Fe). W zwiqzku ze stwierdzonymi przekroczenianri waflo3ci
normatywnych tych parametr6w, Zarz4dca podj4l dzialania naprawcze w wyniku kt<irych przekroczenie
zawarto5ci normatywnej Zelaza ust4pilo. Ze wzglEdu na utrzymuj4c4 sig zwigkszon4 zawarto3i manganu,
PPIS w Plocku stwierdzil warunkow4 wody do spoZycia - pod warunkiem kontynuowania
dzialah naprawczych i doprowadzenia o warto3ci normatywnej.
Slwierdzone orzekroczen ia nir. ia konsument6w. mogqjednak porvodowai
pogorszenie wygl4du wody
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