
Skierniewice, 05.03.2018 

 
Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla 

Miasta Skierniewice za 2017r. 
 
 

Zgodnie z zapisami § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia roczną ocenę 
obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dla strefy zaopatrzenia pokrywającej się  
z obszarem Miasta Skierniewice za 2017r.  
 
1. Producenci i odbiorcy wody, jakość wody, metody uzdatniania. 

 

Lp. Producent 
wody 
/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 
wodociąg,  
(zaopatrywane 
miejscowości) 

Produk-
cja wody 
[m

3
/d] 

Liczba 
zaopatrywa
nej ludności 
[tys.] 

Uzdatnianie 
wody (metody) 

Kwestiono-
wane 
parametry – 
ilość dni 
przekroczeń 
w roku  

Jakość wody na 
koniec 2017r. – 
kwestionowany 
parametr  

1.   

Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji 
„WOD-KAN” Sp. 
z o.o. Mokra 
Prawa 30 
96-100 
Skierniewice 

Skierniewice 
(Skierniewice) 

6992 
48,10* 

(na terenie 
miasta) 

odżelazianie, 
odmanganianie, 
dezynfekcja 
końcowa 
podchlorynem 
sodu 

--------- 
przydatna do 
spożycia 

2.   Instytut 
Ogrodnictwa 
ul. Konstytucji 3 
Maja 1/3  
96-100 
Skierniewice 

Instytut 
Ogrodnictwa  
ul. Konstytucji  
3-go Maja 
(Skierniewice 
fragment)  

12,8 0,02 
odżelazianie, 
odmanganianie, 

---------- 
przydatna do 
spożycia 

3.  

Instytut 
Ogrodnictwa  
ul. Rybickiego 

11,7 
wyłącznie na 

potrzeby 
Instytutu  

 ---------- 
przydatna do 
spożycia 

4.  

Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska  
ul. Sobieskiego 
83  
96-100 
Skierniewice 

wyłącznie na 
potrzeby 
własne zakładu 

463 
wyłącznie 

pracownicy 
odżelazianie ------------ 

przydatna do 
spożycia 

5.  

Polski Ogród sp. 
z o.o. Zakład 
Przetwórstwa 
Owocowo-
Warzywnego  
ul. Czerwona 20 
96-100 
Skierniewice 

wyłącznie na 
potrzeby 
własne zakładu 

802 
wyłącznie 

pracownicy 

odżelazianie 
dezynfekcja 
końcowa 

------------ 
przydatna do 
spożycia 

*  - dane szacunkowe 



 
Na terenie miasta funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego oraz 4 inne 

wodociągi dostarczające wodę o wymaganiach jakości dla wody do spożycia.  
Na wszystkich wodociągach woda jest uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtrację na 
filtrach zamkniętych. Stała dezynfekcja jest prowadzona na wodociągu Skierniewice oraz 
wodociągu OSM. Nie występowała potrzeba podejmowania działań naprawczych.  

W 2017r. zrealizowano wstępny monitoring substancji promieniotwórczych czyli 
pomiary poziomów radonu, izotopów radu Ra-226 i Ra-228 oraz trytu. Przepis w sprawie 
jakości wody określa dwie wartości graniczne czyli granicę wykrywalności od której 
uzależniony jest dalszy cykl i zakres badań oraz wartości normatywne, przekroczenie których 
wymaga podjęcia radykalnych działań. Wszystkie podmioty odpowiedzialne zrealizowały te 
badania. Wartość zbliżoną do granicy wykrywalności stwierdzono tylko w 1 studni wodociągu 
Skierniewce (na 8 eksploatowanych) dla radu Ra-228. Warunkuje to krótszy okres do 
następnego badania, wykryty poziom nie ma znaczenia dla zdrowia konsumentów.  

Dla wody z wszystkich wodociągów przez cały rok aktualne były stwierdzenia PPIS  
w Skierniewicach o przydatności do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.  

 
2. Zgłaszane reakcje niepożądane.  

Odbiorcy nie zgłaszali występowania zdrowotnych reakcji niepożądanych. Inspekcja 
sanitarna rozpatrywała 1 interwencję (skargę) na jakość wody w budynku ul. Reymonta. 
Wyniki badań próbki pobranej u skarżących nie potwierdziły jej zasadności.  

 
3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.  

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach nie prowadził  

w 2017r. postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody. Nie prowadził również 
postępowań odnośnie stanu sanitarno-technicznego obudów studni oraz urządzeń  
i budynków stacji wodociągowych.  
 
 


