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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przesyta w zataczeniu 

ocene obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi z nadzorowanych wodociagéw 

w Mokrsku i w Ozarowie za 2021r. 

 



Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia w nadzorowanych 

wodociagach gminy Mokrsko 

za 2021 rok 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przedstawia roczna ocene obszarowa 

jakosci wody przeznaczonej do spozycia w nadzorowanych wodociagach gminy Mokrsko za 2021r. 

zgodnie z zapisem § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci 

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Prowadzony nadzoér nad jakoSciq wody do spozycia przez ludzi miat na celu zapewnienie 

mieszkancom gminy wody o wiasciwej jakosci. Badania byly wykonywane w ramach nadzoru 

sanitarnego przez Powiatowa Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna oraz producenta wody w ramach 

kontroli wewnetrznej. Monitoring jakosci sanitarnej) wody prowadzony byt w zakresie speinienia 

okreSlonych wymagan zawartych w obowigzujacym rozporzadzeniu. 

W gminie Mokrsko funkcjonowaty 2 wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wode pracujace 

W Oparciu Oo ujecia podziemne. 

W okresie roku 2021 prowadzone badania jakosci wody z urzadzenia wodociggowego przez 

inspekcje sanitarna i producenta w zakresie dotyczacym wymagan i parametrow objete byty 

monitoringiem przegladowym i kontrolnym. Wyniki z badanej wody przez producenta byty 

przekazywane na biezaco PPIS. Badania nie wykazaly, naruszen zdrowotnych w _ zakresie 

przebadanych parametr6w obowiazujacego rozporzadzenia, dlatego nie zachodzila koniecznosé 

przyznawania odstepstw. 

Analizujac wyniki wlasnych dziatan, kontrole urzadzen i jako$¢ pobieranych z urzedu probek 

wody oraz wyniki prowadzonych przez wiasciciela wodociagu zadan wynikajacych z_ kontroli 

wewnetrznej wraz z pobieraniem probek wody do badan mozna ocenié pozytywnie. 

Mikrobiologiczne badania probek wody w wodociagu wykonywane w ramach monitoringu potwierdzaty 

wiasciwa jej jakos¢. NieprawidtowoSci nie stwierdzono. 

Fizykochemiczny sktad wody do spozycia przez ludzi odpowiadat wymaganiom obowiazujacego 

rozporzadzenia i wode w wodociagu oceniono pozytywnie. 

Zglaszane reakcje niepozadane 

W okresie roku sprawozdawezego uzytkownicy byli zaopatrywani przez producenta w wode 

bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Sktad wody do spozycia przez ludzi odpowiadal wymaganiom 

obowigzujacego rozporzadzenia, a odbiorcy nie zglaszali wystepowania niepozadanych reakcji 

zdrowotnych zwiazanych ze spozyciem wody. 

Prowadzone postepowania administracyjne i dziafania naprawcze podejmowane przez 

producentéw 

W 2021 roku nie prowadzono zadnego postepowania administracyjnego dotyczacego poprawy 

jako$ci wody, gdyz jakos¢ odpowiadata wymogom obowiazujacego rozporzadzenia.



Wykaz wodociagow produkujacych wode do spozycia w gminie Mokrsko 

  

w 2021 roku 

Lp. | Producent Eksploatowany wodociag, Produk- Liczba Uzdatnianie Kwe- | Jakosé wody 
wody (zaopatrywane miejscowosci) cjawody | zaopa- | wody stio- na koniec 

/nazwa, adres/ [m?/d] trywa- (metody) * no- 2021 r. — kwe- 
nej lud- wane | stionowany 
nosci para- | parametr *** 

[tys.] metry 

ilosé 
dni 

prze- 
kro- 

ezen 
w 
roku 

  

Wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wode 
  

    Gmina Mokrsko 

Wodociag w Mokrsku 
gm. Mokrsko 

    
Mokrsko, Krzyworzeka, 3371 _ woda 
oF otow, Syipeko, Matewki, 419,07 oséb odzelazianie - przydatna do 

Brzeziny) spozycia 

Wodociag w Ozaréw 
gm. Ozaréw 
(Ozaréw, Dobijacz, Jasna Gora, 1958 woda 

Jeziorko, Komorniki, Lasek, 234,27 5b odzelazianie - przydatna do 
Lipie, Motyl, Poreby, Ozaréw, “an spozycia 
Orzechowiec, ZmySslona, 
Stanistawow)             

*-np. odzelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sody, itp. 
** - uwzglednié tylko parametry objete decyzjami w ciagu 2021r. 
* - zgodnie z MZ-46 za 2021r. (przydatna do spozycia, warunkowo przydatna do spozycia, nieprzydatna do spo- 
zycia) 

Sporzadzita: 
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