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KANCELARIA OGÓLrwA
Ocena iakości dv

Na podstawie:

. art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca ,

*

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
. art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z póżn. zm.),
0 @ 3, ust. 1 i 3, @ 4 ust. 1 pkt 1 , 5 20, @ 22 i @ 23 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 Ciechanowie uwzględniając analizę
uzyskanych wyników badań próbek wody pobieranych wramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji w strefie
zaopatrzenia wodociągu Zalesie informuje, że wodociąg w 2018 r. dostarczał wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie
oznaczonych wskaźników fizykochemicznych. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych
związanych ze spożyciem wody.
Jakość mikrobiologicznawody okresowo budziła zastrzeżenia. Stwierdzona 20.09 2018 r.
obecność bakterii grupy coli u odbiorcy na sieci dystrybucyjnej (po podłączeniu sieci
wodociągu zbiorowego Malużyn) została skutecznie wyeliminowana, co potwierdzono
badaniami próbek wody pobranych m. in. 26.09. i 01.10.2018 r. Woda spełniała obowiązujące
wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości
związków żelaza i manganu z zastosowaniem złóż filtracyjnych oraz aeratorów
ciśnieniowych.

Wodociąg Zalesie produkujący wodę w ilości 980 m3/d, o długości sieci dystrybucyjnejok. 198 km, zaopatruje ok. 7792 mieszkańców Glinojecka oraz 35 miejscowości
gm. Glinojeck: Bielawy, Brody Młockie, Budy Rumockie, Dukt, Działy (kolonia),Faustynowo, Huta, Juliszewo, Kamionka (osada), Kamionka (gajówka), Kowalewko, Krusz,
Lipiny, Luszewo, Luszewo (gajówka), Malużyn, Nowy Garwarz, Ogonowo, Ościsłowo,Ościsłowo (gajówka), Ościsłowo (leśniczówka), Płaciszewo, Rumoka, Sadek, Stary Garwarz,Stare Szyjki, Strzeszewo, Sulerzyż, Śródborze, Szyjki, Wkra, Wola .Młocka, Wolka Garwarska,Zalesie, Żeleźnia. =
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1. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Majk.2. aa
Do wiadomości:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

06-450 Glinojeck, ul. Płocka 20


