:','ir\

i):r

P,a, ii :i T W O \\', ';
iĄ'i()tr'\ iN-\li.K lirR i i\ll'\]i];

410

l

w Otwcclcu

(-'rl\l'a-'a-t{.,

tii l<.iliiirl''i''''':
' 't

ia':r ',r.t-r'].'

PPIS/HKN.6030

1
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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:
. art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz' U.
z20II r. Nr 212, poz. 1263),
o ań. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 200I r' o zbiorowym Zaopauzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z2006 r. Nr l23, poz. 858' zpóźn. zm.),
o $ 14, $ 16, $ 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra ZdrowiazdniaŻ9 marca2007 r. w sprawie
jakościwody przeznaczonej do spozycia przez|udzi (Dz. U. z200] r. Nr 61, poz.477,zpoŻn.
zm.),

na podstawie wydanych ocen jakości wody Nr: PPIS/HKN.6030-416365l11 z dnia 05.I2.201'l r..
PPIS/HKN.6030-716824lII zdnia09.IŻ.20I1 r., PPIS/HKN.6030-101682611l zdnia08.72'Ż0ll r.,
PPIS/HKL.603 0-8/65 I I I I 12 z dnta 04.01 .2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatnośćwody do spożycia przez|urlzi
z wodociągów publicznych w gm. Wiązowna: Rzakta, Lipowo, Majdan, zarządzanych przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiąilownie, ul. Boryszewska2 oraz warunkową
przydatnośćwody do spożycia przezludziz wodociągu lokalnego, -hydrofornia osiedlowa
w szpitalu w Zagórzu' gm. Wiązowna' zarządzanego przez Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o. o. - Zagórze k/Warszawy
w 2011, r.
Ww. wodociągi zaopatrują w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców gminy
Wiązowna.
Wodociąg publiczny - Rzakta, produkował w 20I l r., średnio 235 m3 wody/dobę'
zaopatrując w nią 1680 mieszkańców.
Wodociąg publiczny - Lipowo, produkov''ał w 201l r., średnio687 m'wody/dobę,
zaopatrując w nią 3880 mieszkańców.
Wodociąg publiczny - Majdan, produkowałw 2011 r., średnio643 m3 wody/dobę,
zaopatrując w nią 3750 mieszkańców.
Wodociąg lokalny w miejscowości Zagorze, produkował w Ż0II r., średnio24 m3
wody/dobę , zaopatrując w nią 100 mieszkańców osiedla w Zagórzu.

Państwowy Powiatowy Inspektol Sanitarny w otwocku nie prowadził w 2011 r.
postępowania administracyjnego dotyczącego iakościwody w wodociągach: Rzakta, Lipowo,
Majdan, natomiast aktualnie prowadzone jest postępowanie administracyjne dot. wodociągu
lokalnego - hydrofornia osiedlowa w szpitalu w Zagarzul wydano decyzję w dniu 04.0I'2012 r.,
Nr PPIS/HKN. 6030-8/65/IllI2 nak.azrrjącą wyeliminowanie ponadnormaty"wnych zawartości
Że|aza otaz nieprawidłową mętriośćw' wodzie ptzeznaczonej do spożycia w terminie do
30.03.2012 r.
,Otrzymuje:
7) zakład Wodociągów i Karral i zacj i
05_462 Wiązowna
ul. Boryszewska 2
2. Urząd Gminy
05-462 Wiązowna
ul. Lubelska 59
3.Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Zagórze k/Warszawy
05-4ó2 Wiązowna
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