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Okresowa ocena iakoSci wodv przeznaczonei do'snoiycia przez ludzi Nr 2412020
dofvczaca wodv w sieci wodociagowei nrodukowanei przez Stacie Uzdatniania Wody w Sendeniu

w okresie od 01.01.2019r, do 31.12.2019r.
Pafstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badari pr6bek wody

pohranych w ramach prowadzonego monitoringu jako6ci wody - 2 pr6bki (kontrola urzQdowa) oraz na
podstawie sprawozdai z badaf pr6bek wody pobranych w ramach kontroli wewnEtrznej iako3ci wody
przez przedsigbiorstwo wodociqgowo kanalizacyjne - l6 pr6bek

stwierdza:
prrydatno5d wody z urz4dzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodg Senderi

do spoiycia przez lutlzi
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pobrano l4cznie do badaii w r62nych punktach poboru
18 pr6bek wody. Pobieranie pr6bek wody do badafr prowadzone bylo zgodnie z harmonogramem
przyjgtym *'uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych stalych punktach czerpalnych, rv zakresie
paramctr6w objgtych monitoringiem przegl4dowym i kontrolnym.
tsadania laboratoryjne przeprowadzane byly puez Laboratorium Badania W6d PSSE w Plocku oraz
laboratorium badawcze: Miejskie Przedsigbiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z.o.o. - laboralorium
zatwierdzone do badan jakodci wody do spo2ycia przez PPIS w Gostyninie.
W zakresie objetym badaniami woda spelniala wymagania dotyczEce jakoSci wody przeznaczonL'j
do spoZycia przez ludzi okeilone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. po2.2294). z wyj 4tkiem
paramelru : mangan (Mn). W zwi4zku ze stwierdzonymi przekoczeniami wartodci normatywne.j tego
parametru, Zarzqdca podj4l dzialania naprawcze. Ze wzglgdu na utrzymuj 4cq siE zwigkszonq zawartoSi
manganu, PPIS w Plocku stwierdzil warunkowq przydatno3i wody do spoZycia - pod warunkiem
kontynuowania dzialah naprawczych i do
Stwierdzone przekroczenia nie stwarzaj4

tego parametru do wartoSci normatywnej.
ia konsument6w, mogqjednak powodowai

pogorszenie wygl4du wody - barwa,
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