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1. Prezydent Miasta Puławy

2. Burmistrz Nałęczowa

3. Burmistrz Kazimierza Dolnego

4. Wójt Gminy Janowiec

5. Wójt Gminy Puławy

6. Wójt Gminy Żyrzyn

7. Wójt Gminy Baranów

8. Wójt Gminy Końskowola

9. Wójt Gminy Kurów

10. Wójt Gminy Markuszów

11. Wójt Gminy Wąwolnica
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Ilość zalączników .. , .
IPodpis. PrzydZielono .

Na podstawie § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi ( Dz. U z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Puławach przesyła w załączeniu ocenę obszarową jakości wody za rok 2018 oraz

szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów.
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100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE
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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY W GMINIE W 2018 R.
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rproa·uc2ilh~ed.r .l.~,a~azwa - Wielkość Sposób Liczba Jakość wody - Prowadzone Działania naprawcze Zagrożenia zdrowotne dla
wodociągu produkcji uzdatnia- ludności przekroczone postępowania prowadzone przez konsumentów

m3/d nia zaopatry- dopuszczalne parametry administracyjne przedsiębiorstwo wod-
wanej w jakości wody kan.
wodę

l 2 3 4 5 5 6 7 8
Gmina Markuszów Markuszów 221,0 odżelazia- 2051 Badania wody wykazały Decyzja PPIS w Puławach Usunięcie awarii systemu Zawartość manganu w
24-173 Markuszów nie, okresowo: z dnia 17.05.2018 r. napowietrzania wodzie do 400 Jlg/l nie
ul. Marka odmanga- - zawyżoną zawartość stwierdzająca warunkową stanowi zagrożenia dla
Sobieskiego I nianie manganu wynoszącą przydatność wody i zobo- zdrowia konsumentów.

53,0±5,3 - 71,4± 7, l ug/l wiązująca administratora do Mangan w stężeniach
przy dopuszczalnej :::;50ug/l; niezwłocznego przedstawi e- przekraczających 100 Jlg!1

nia planu działań napraw- może powodować brudzenie
czych mających na celu urządzeń sanitarnych i prania,
przywrócenie należytej a także wywoływać
jakości wody, z podaniem niepożądany smak napojów.
terminu ich realizacji.
Po analizie sprawozdań z
kontrolnych badan wody
pobranej w ramach nadzoru
PIS oraz kontroli
wewnętrznej Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Puławach
stwierdził przydatność wody

• ---------------------------- --------------------- --------------------- --------------------- -------------------------------------------------- _'!~_~.e~~~~!~_P!~~~_!~~_~~:________-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Góry 99,0 odżelazia- 783 Badania wody wykazały Decyzja PPIS w Puławach Usunięcie awarii systemu Zawartość manganu w

nie, zawyżoną zawartość z dnia 17.05.2018 r. napowietrzan ia wodzie do 400 Jlg/I nie
odmanga- manganu wynoszącą stwierdzająca warunkową stanowi zagrożenia dla

nianie 61 ,2±6, l ug/l przy przydatność wody i zobo- zdrowia konsumentów.
dopuszczalnej :::;50ug/l; wiązująca administratora do Mangan w stężeniach

niezwłocznego przedstawie- przekraczających 100 ug/l
nia planu działań napraw- może powodować brudzenie
czych mających na celu urządzeń sanitarnych i prania,
przywrócenie należytej a także wywoływać
jakości wody, z podaniem niepożądany smak napojów.
terminu ich realizacji.
Po analizie sprawozdań z
kontrolnych badan wody
pobranej w ramach nadzoru
PIS oraz kontroli
wewnętrznej, Państwowy
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Sanitarny w Puławach
stwierdził przydatność wody
do spożycia przez ludzi.

Brak zgłaszanych przez lekarzy reakcji niepożądanych (zachorowań) związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

W załączeniu numery sprawozdań i raportów na podstawie których sporządzono ocenę obszarową.

wzz Markuszów: 141/2018, 142/2018, 143/2018 z 09.03.2018r., 92287/18/S0K z 21.03.2018 r., 170/2018, 171/2018 z 23.03.2018 r.,
WD/287/2018, WD/288/2018 z 26.04.2018 r., DL-W/MK-112/18/PBFCH, DL-W/MK-112118/PBM, DL-W/MK-I13/18/PBFCH, DL-W/MK-
113118/PBM z 27.04.2018 r., 452/2018 z 25.06.2018 r., WD/509/2018, WD/51O/2018 z 25.07.2018 r.

wzz Góry: 139/2018, 140/2018 (mikrobiologia) z 09.03.2018 r., DL-W/MK-114/18/PBFCH, DL-W/MK-114/18/PBM, DL-W/MK-
115/18/PBFCH, DL-W/MK-115118/PBM z 27.04.2018 r., WD/285/2018, WD/286/2018 z 30.04.2018 r., 451/2018 z 27.06.2018r., WD/508/2018
z 25.07.2018 r., 950/2018, 951/2018 z 22.11.2018 r.


