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Wójt Gminy Mokrskt 
w Mokrsku 

98-345 Mokrsko 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przesyła w załączeniu 
ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach 
na terenie gminy Mokrsko za 2020r. 
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Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach gminy Mokrsko 

za 2020 rok 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przedstawia roczną ocenę dla 

wodociągów gminy Mokrsko za 2020r. zgodnie z zapisem $ 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Prowadzony nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi miał na celu zapewnienie 

mieszkańcom gminy wody o właściwej jakości. Badania były wykonywane w ramach nadzoru 

sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno — Epidemiologiczną oraz producenta wody 

w ramach kontroli wewnętrznej. Monitoring jakości sanitarnej wody prowadzony był w zakresie 

spełnienia określonych wymagań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu. 

W gminie Mokrsko funkcjonowały 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę pracujące 

w oparciu o ujęcia podziemne. 

W okresie roku 2020 prowadzone badania jakości wody z urządzeń wodociągowych przez 

inspekcję saniłarną i producenta w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objęte były 

monitoringiem przeglądowym i kontrolnym. Wyniki z badanej wody przez producenta były 

przekazywane na bieżąco PPIS. Badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno - 

zdrowotne w zakresie przebadanych parametrów obowiązującego rożporządzenia, dlatego nie 

zachodziła konieczność przyznawania odstępstw. 

Analizując wyniki własnych działań, kontrole urządzeń, jakość pobieranych z urzędu próbek wody, 

wyniki prowadzonych przez właściciela wodociągów zadań wynikających z kontroli wewnętrznych wraz 

z pobieraniem próbek do badań można ocenić pozytywnie. 

Mikrobiologiczne badania próbek wody we wszystkich wodociągach wykonywane w ramach 

monitoringu potwierdzały właściwą ich jakość. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Fizykochemiczny skład wody do spożycia przez ludzi odpowiadał wymaganiom obowiązującego 

rozporządzenia i wszystkie wody w wodociągach oceniono pozytywnie. 

Zgłaszane reakcje niepożądane 

Mieszkańcy gminy są zaopatrywani przez producenta w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego 

Skład wody do spożycia przez ludzi odpowiadał wymaganiom obowiązującego rozporządzenia 

W okresie roku sprawozdawczego odbiorcy nie zgłaszali występowania niepożądanych reakcji 

zdrowotnych związanych ze spożyciem wody na nadzorowanym terenie. 

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez 

producentów 

W 2020 roku nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego dotyczącego poprawy 

jakości wody. Nie prowadzono również postępowania administracyjnego odnośnie poprawy stanu



technicznego studni ujęciowych, budynku i urządzeń stacji wodociągowej, gdyż ich stan nie budził 

zastrzeżeń. 

Wykaz wodociągów produkujących wodę do spożycia przez ludzi w gminie Mokrsko 

w 2020 roku 
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Kwe- 
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no- 
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kro- 
czeń 

roku   

Jakość wody 
na koniec 
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stionowany 
parametr *** 

  
z I 

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
  

  
Gmina 
Mokrsko   

Wodociąg w Mokrsku 
gm. Makrska 

      
(Mokrsko, Krzyworzeka, 3303 |, » woda Chotów, Słupsko, Matewki, 415,31 osoby odżelazianie - przydatna do 

Brzeziny) SPOZYGA 

Wodociąg w Ożarów 
gm. Ożarów 
(Ożarów, Dobijacz, Jasna Góra, 1978 woda 
Jeziorko, Komorniki, Lasek, 210,93 G3ÓG odżelazianie - przydatna do 
Lipie, Motyl, Poręby, Ożarów, spożycia 
Orzechowiec, Zmyślona, Stani- 
sławów)           

* - np. odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu, itp. 
** - uwzględnić tylko parametry objęte decyzjami w ciągu 2020r. 
*** - zgodnie z MZ-46 za 2020r. (przydatna do spożycia, warunkowo przydatna do spożycia, nieprzydatna do spo- 
życia) 

Sporządziły: 

Elżbieta Bieńkowska 
Janina Kobak 

 


