
Skierniewice, dnia 06.03.2018 r. 

 
Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla 

Powiatu skierniewickiego za 2017r. 
 
 

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) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową 
roczną dla powiatu skierniewickiego za 2017r. 
 
1. Producenci i odbiorcy wody, jakość wody, metody uzdatniania 

W 2017r. na terenie powiatu skierniewickiego funkcjonowało 36 wodociągów (łącznie 
z częściami sieci z ujęciami na sąsiednich terenach) podlegających przepisom rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Tym samym podlegały nadzorowi Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełnienia określonych tam wymagań co do parametrów 
jakości jak i innych obowiązków producentów wody zdefiniowanych jako kontrola 
wewnętrzna.  
Większość z tych wodociągów, czyli 30 stanowią, wodociągi komunalne zbiorowego 
zaopatrzenia. Pozostałe są wodociągami lokalnymi dostarczającymi wodę do obiektów 
użyteczności publicznej lub zakładów branży żywnościowej.  
 Ogółem wodociągi powyższe zaopatrywały, wg posiadanych danych, ok. 36,7 tys. 
odbiorców w zakresie potrzeb socjalno-bytowych (domowych) co stanowi ok. 96 % 
mieszkańców powiatu.  

Biorąc pod uwagę wyniki działań własnych, w tym kontrole urządzeń i jakości 
pobieranych z urzędu próbek oraz wyniki prowadzonych przez właścicieli wodociągów zadań 
wynikających z kontroli wewnętrznych, również połączonych z pobieraniem próbek do badań 
stwierdza się co następuje: 

 

 W 2017r. wystąpił jeden przypadek konieczności wyłączenia z eksploatacji wodociągu 
komunalnego (stacji wodociągowej) z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego.  

W próbce pobranej w listopadzie z wodociągu Janisławice Gm. Głuchów stwierdzono 
obecność bakterii z grupy coli (wykluczono bakterie Escherichia coli). Próbki kontrolne 
pobrane 3 dni później potwierdziły to zanieczyszczenie. W dniu 27.11.2017r. wydana 
została decyzja o wyłączeniu wodociągu (ujęcia) z dostaw wody, sieć została przełączona, 
po uprzedniej dezynfekcji, na zasilanie z wodociągu Słupia. Przygotowany i ogłoszony 
został komunikat dla odbiorców. Od poboru pierwszej próbki  
z negatywnym wynikiem badań mikrobiologicznych do przełączenia odbiorców na 
awaryjne źródło zasilania upłynęło 7 dni. Wyłączenie ujęcia decyzją administracyjną 
trwało 12 dni.  
 

 Poza w/w Janisławicami w próbkach pochodzących z 5 innych wodociągów komunalnych 
stwierdzono pojedyncze przypadki zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Próbki te 
pochodziły z punktów w budynkach u odbiorców końcowych. Pobory powtarzane lub 
równolegle wykluczały możliwość skażenia sieci wodociągowej.  



 

 Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenia chemiczne czyli zbyt wysoki poziom naturalnych 
zanieczyszczeń jakimi są żelazo i mangan w odniesieniu do 4 wodociągów wydawano 
stwierdzenia o tymczasowej, warunkowej przydatności wody do spożycia. Były to 
wodociągi: Paplin - Gm. Kowiesy, Godzianów i Zapady Gm. Godzianów, Józefatów Gm. 
Skierniewice. Okres jaki upłynął do poboru kolejnej próbki i uzyskania wyniku 
świadczącego o usunięciu przyczyny zanieczyszczenia nie przekraczał 30 dni.  
W przypadku Julkowa do końca roku nie zakończyły się jeszcze działania naprawcze.  
 

 W próbkach z 6 wodociągów komunalnych i 1 lokalnego stwierdzano sporadyczne 
przypadki zanieczyszczeń chemicznych lub podwyższeniach mętności lub barwy 
świadczących o zmianach fizykochemii wody. W próbkach oznaczano ponadnormatywne 
poziomy żelaza i (lub) manganu, a w jednym przypadki azotu amonowego.  

 
W pozostałej, przeważającej ilości obiektów przez cały rok w próbkach wody nie 

stwierdzano obecności substancji ponadnormatywnych. Na koniec roku poza wodociągiem 
Józefatów Gm. Skierniewice wszystkie oceniano pozytywnie i obowiązywały na nich 
stwierdzenia o przydatności wody do spożycia bez dodatkowych uwag.  
W Józefatowie również nie wydawano specjalnych zaleceń dla konsumentów, przydatność 
warunkowa wiązała się jedynie z dodatkowymi zadaniami dla właściciela wodociągu.  

 

 Monitoring substancji promieniotwórczych.  
W 2017r. zrealizowano po raz pierwszy wstępny monitoring substancji 
promieniotwórczych czyli pomiary poziomów radonu, izotopów radu Ra-226 i Ra-228 
oraz trytu w wodzie z ujęć. 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. Wyniki o wartościach nieznacznie przekraczających granicę wykrywalności 
otrzymano dla radonu w próbkach z Kwasowca i Kolonii Starorawskiej Gm. Nowy 
Kawęczyn trytu również w próbce z Kwasowca oraz radu Ra-228 ze Słomkowa Gm. 
Maków. Warunkuje to krótszy okres do następnego badania.  
Brak jeszcze wyników z wodociągów komunalnych Gminy Lipce Reymontowskie  
i Gminy Głuchów. Obowiązek tego badania obowiązuje również właścicieli wodociągów 
lokalnych. Do chwili obecnej wyniki dostarczyła spółka REYDROB z Lipiec 
Reymontowskich.  

 Metody uzdatniania  
Zdecydowana większość wodociągów stosuje usuwanie naturalnie występujących w 
złożu zanieczyszczeń poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach zamkniętych. W ten 
sposób usuwane jest żelazo , mangan i azot amonowy.  
Wodociągi komunalne w Trzciannie Gm. Nowy Kawęczyn i Woli Drzewieckiej Gm. Lipce 
Reym. nie posiadają stacji uzdatniania i woda ze studni jest tłoczona bezpośrednio do 
sieci. Uzdatniania nie ma także woda z ujęcia na terenie ośrodka wypoczynkowego 
SOSENKA w Rudzie Gm. Skierniewice.  
Żadne z ujęć nie wykazuje ponadnormatywnej ilości mikroorganizmów, stałe chlorowanie 
nie jest konieczne. Profilaktycznie stosowane jest na wodociągu Skierniewice 
zaopatrującym część Gminy Skierniewice.  

 



Informacje dot. powyższych zagadnień w odniesieniu do poszczególnych wodociągów 
zebrane zostały w załączonej tabeli.   

 
2. Szacunek ryzyka. 

Dla wszystkich w/w zanieczyszczeń chemicznych na podstawie stwierdzanych wartości 
oraz czasu narażenia, można stwierdzić iż nie powodowały one istotnego wzrostu ryzyka 
zdrowotnego u konsumentów.  

Podobnie należy stwierdzić w odniesieniu do pojedynczych przypadków próbek 
zanieczyszczonych mikrobiologicznie. W wypadku wodociągu Janisławice, prowadzone 
działania i wcześnie określone źródło zanieczyszczenia pozwoliły to ryzyko istotnie 
ograniczyć.  

 
3. Zgłaszane reakcje niepożądane. 

Odbiorcy nie zgłaszali występowania zdrowotnych reakcji niepożądanych. Wpłynęła 
jedna interwencja na niewłaściwe parametry organoleptyczne, czyli barwę i mętność od 
odbiorcy w Strobowie Gm. Skierniewice. Badanie pobranych próbek wykazało u skarżących 
poziom żelaza i manganu w granicy normy, ponadnormatywne wartości stwierdzono 
natomiast w próbce porównawczej pobranej w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym. 
Podjęte działania przyniosły poprawę w krótkim czasie.  
 
4. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.  

 
PPIS w Skierniewicach prowadził w 2017r. jedno postępowanie administracyjne dot. 

poprawy jakości wody (Janisławice). Nie prowadzono postępowań odnośnie poprawy stanu 
sanitarno-technicznego obudów studni, budynków i urządzeń stacji wodociągowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakterystyka wodociągów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 2017r.  – powiat 
skierniewicki  
 

Lp Producent wody 

/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 

wodociąg,  

(zaopatrywane 

miejscowości) 

Produk-

cja wody 

[m
3
/d] 

Liczba 

zaopatry-

wanej 

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 
(Borowiny,  

Budy Grabskie, 

Miedniewice,  

Mokra,  

Mokra Lewa,  

Mokra Prawa, 

Pamiętna,  

Ruda,  

Samice,  

Sierakowice Lewe, 

Sierakowice Prawe) 

poza 

terenem 

powiatu 

5,20 

odżelazianie, 

odmanganianie, 

dezynfekcja 

końcowa 

podchlorynem 

sodu 

---------- 
przydatna do 

spożycia 

2.  

Gmina Bolimów 

ul. Łowicka 9 

99-417 Bolimów 

Bolimów  
(Bolimów, 

Łasieczniki,  

Wólka Łasiecka, 

Ziemiary, 

Podsokołów) 

393 1,29 odżelazianie ---------- 
przydatna do 

spożycia 

3.  

Kolonia Wola 

Szydłowiecka 
(Bolimowska Wieś, 

Humin,  

Humin-Dobra 

Ziemskie,  

Jasionna, 

Joachimów-Mogiły, 

Józefów,  

Kęszyce-Wieś, 

Kolonia 

Bolimowska-Wieś, 

Kolonia Wola 

Szydłowiecka, 

Kurabka,  

Nowe Kęszyce, , 

Sierzchów,  

Sokołów,  

Wola Szydłowiecka, 

Ziąbki) 

364 2,66 odżelazianie ---------- 
przydatna do 

spożycia 

4.  

Gmina Godzianów 

ul. Klonowa 5 

96-126 Godzianów 

Godzianów 
(Godzianów, 

Kawęczyn) 

377 1,02 
odżelazianie, 

odmanganianie 

mętność, żelazo 

(16 dni) 

przydatna do 

spożycia 

5.  
Lnisno 

(Byczki,  

Lnisno) 

183 0,78 
odżelazianie, 

odmanganianie  
------------ 

przydatna do 

spożycia 

6.  
Płyćwia 

(Płyćwia) 
61 0,46 

odżelazianie, 

odmanganianie  
------------ 

przydatna do 

spożycia 

7.  
Zapady  

(Zapady) 
51 0,30 

odżelazianie, 

odmanganianie 

mętność, barwa, 

żelazo, mangan 

 (29 dni) 

przydatna do 

spożycia 



Lp Producent wody 

/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 

wodociąg,  

(zaopatrywane 

miejscowości) 

Produk-

cja wody 

[m
3
/d] 

Liczba 

zaopatry-

wanej 

ludności 

[tys.] 

Uzdatnianie 

wody 

(metody) 

Kwestiono-

wane 

parametry – 

ilość dni 

przekroczeń 

w roku * 

Jakość wody na 

koniec 2017r. – 

kwestionowany 

parametr ** 

8.  

Gmina Kowiesy 

96-111 Kowiesy 

85 

Michałowice 

(Janów, 

Michałowice) 

6,19 0,11 brak ------------ 
przydatna do 

spożycia 

9.  

Wylezin Stary 

(Budy Chojnackie, 

Chojnata,  

Chojnatka, 

Chrzczonowice, 

Kowiesy,  

Nowy Lindów,  

Nowy Wylezin,  

Stary Wylezin, 

Turowa Wola, 

Wędrogów,  

Wola Pękoszewska, 

Wymysłów,  

Zawady,  

Jakubów) 

182 1,50 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

10.  

Paplin 

(Paplin,  

Paplinek 

Chełmce,  

Jeruzal,  

Wólka Jeruzalska 

Lisna) 

50 0,54 
odżelazianie, 

odmanganianie 

mangan, 

mętność  

(30 dni) 

przydatna do 

spożycia 

11.  

Gmina Maków 

ul. Główna 12 

96-124 Maków 

Dąbrowice 
(Dąbrowice,  

Krężce) 

125 1,30 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

12.  
Maków 

(Maków) 
214 1,50* odżelazianie ------------ 

przydatna do 

spożycia 

13.  

Słomków  

(Jacochów, 

Pszczonów, 

Słomków, 

Święte Laski, 

Święte Laski-

Kolonia,  

Święte Nowaki) 

187 1,80 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

14.  

Wola Makowska 
(Maków-Kolonia, 

Sielce Lewe, 

Sielce Prawe,  

Wola Makowska) 

138 1,30 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

15.  

Gmina Nowy 

Kawęczyn 

96-115 Nowy 

Kawęczyn 32 

Kwasowiec 
(Kawęczyn B, 

Kazimierzów, 

Kwasowiec, 

Marianka,  

Marianów,  

Nowy Dwór, Nowy 

Dwór-Parcela, 

Nowy Rzędków, 

Rzędków Stary 

Rzędków, 

Ulanów,  

Zglinna Duża, 

Zglinna Mała) 

173,5 1,39 
odżelazianie, 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 



Lp Producent wody 

/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 

wodociąg,  

(zaopatrywane 

miejscowości) 

Produk-

cja wody 

[m
3
/d] 

Liczba 

zaopatry-

wanej 

ludności 

[tys.] 

Uzdatnianie 

wody 

(metody) 

Kwestiono-

wane 

parametry – 

ilość dni 

przekroczeń 

w roku * 

Jakość wody na 

koniec 2017r. – 

kwestionowany 

parametr ** 

16.  

Gmina Nowy 

Kawęczyn 

96-115 Nowy 

Kawęczyn 32 

 

Kolonia 

Starorawska  
(Franciszkany, 

Helenków, 

Kaczorów,   

Kolonia 

Starorawska, Nowa 

Trzcianna, Nowy 

Kawęczyn, 

Podfranciszkany, 

Stara Rawa) 

168,3 0,63 
odżelazianie, 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 

17.  

Trzcianna 
(Adamów,  

Budy Trzcińskie, 

Doleck, 

Dzwonkowice, 

Esterka,  

Podstrobów, 

Podtrzcianna, 

Prandotów,  

Psary,  

Raducz,  

Rawiczów, 

Strzyboga,  

Suliszew, 

Suliszewek, 

Trzcianna) 

167,1 1,29 brak ------------ 
przydatna do 

spożycia 

18.  

Gmina 

Skierniewice 

ul. Reymonta 23 

96-100 

Skierniewice 

Dębowa Góra 
(Balcerów,  

Dębowa Góra, 

Ludwików,  

Rzymiec,  

Strobów,  

Wólka Strobowska) 

163 1,10 
odżelazianie, 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 

19.  

Józefatów  

(Brzozów,  

Józefatów,  

Julków,  

Nowe Rowiska, 

Nowy Ludwików, 

Pruszków, 

Rzeczków,  

Stare Rowiska, 

Wólka Strobowska, 

Zalesie,  

Żelazna,  

Żelazna-Majątek) 

228 1,13 odżelazianie 
żelazo(Fe) 

 30 dni 

Przydatna 

(warunkowo) 

do spożycia 

20.  
Gmina Słupia 

96-128 Słupia 

Słupia 

(Gzów,  

Modła,  

Słupia,  

Zagórze) 

 

 

240 1,53 
odżelazianie, 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 



Lp Producent wody 

/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 

wodociąg,  

(zaopatrywane 

miejscowości) 

Produk-

cja wody 

[m
3
/d] 

Liczba 

zaopatry-

wanej 

ludności 

[tys.] 

Uzdatnianie 

wody 

(metody) 

Kwestiono-

wane 

parametry – 

ilość dni 

przekroczeń 

w roku * 

Jakość wody na 

koniec 2017r. – 

kwestionowany 

parametr ** 

21.  
Gmina Słupia 

96-128 Słupia 

Winna Góra  

(Bonarów, 

Krosnowa, 

Marianów,  

Nowa Krosnowa, 

Podłęcze,  

Winna Góra, 

Wólka-Nazdroje) 

104 1,11 
odżelazianie, 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 

22.  

„CEWOKAN”  

Sp. z o.o.  

ul. Sochaczewska 

52 

99-400 Łowicz 

Białynin  

(Białynin,  

Białynin-Latków, 

Białynin-Podbór, 

Białynin-Południe) 

134,5 0,85 
odżelazianie, 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 

23.  
Głuchów  

(Głuchów, 

Miłochniewice) 

124,8 1,03 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

24.  

Janisławice 
(Borysław, 

Janisławice,  

Reczul) 

104,8 0,68 odżelazianie 
grupa coli 

7 dni 

przydatna do 

spożycia 

25.  

Wysokienice 
(Celigów, 

Jasień, 

Michowice,  

Prusy,  

Skoczykłody, 

Wysokienice,  

Złota) 

173 3,05 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

26.  
Kosiska  

(Kochanów) 

poza 

terenem 

powiatu 

0,20 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

27.  
Drzewce  

(Drzewce) 
57,9 0,54 odżelazianie ------------ 

przydatna do 

spożycia 

28.  

Lipce 

Reymontowskie 
(Chlebów, 

Lipce 

Reymontowskie, 

Retniowiec) 

220 1,58 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

29.  

Mszadla 

(Mszadla 

Siciska,  

Wólka Krosnowska, 

Wólka Podlesie) 

94,4 0,64 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

30.  
Wola Drzewiecka 
(Wola Drzewiecka) 

30 0,35 brak ------------ 
przydatna do 

spożycia 

31.  

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 

Skierniewice 

Maków,  

ul. Zwierzyniec 

96-124 Maków 

Nadleśnictwo  

(Maków-fragment –

oś. Zwierzyniec) 

6,7 0,09 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

32.  

Okręgowa 

Spółdzielnia 

Mleczarska  

ul. Rawska 6  

96-130 Głuchów 

wyłącznie na 

potrzeby własne 

zakładu 

68 
wyłącznie 

pracownicy 

odżelazianie 

odmanganianie 
------------ 

przydatna do 

spożycia 



 
*   - dla parametrów fizykochemicznych uwzględniono tylko przypadki objęte decyzjami wydanymi w 2017r.,  
        dla bakterii grupy coli wszystkie potwierdzone zanieczyszczenia. 
** - zgodnie ze sprawozdaniem  GUS MZ-46 za 2017r. 

 
 

Lp Producent wody 

/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 

wodociąg,  

(zaopatrywane 

miejscowości) 

Produk-

cja wody 

[m
3
/d] 

Liczba 

zaopatry-

wanej 

ludności 

[tys.] 

Uzdatnianie 

wody 

(metody) 

Kwestiono-

wane 

parametry – 

ilość dni 

przekroczeń 

w roku * 

Jakość wody na 

koniec 2017r. – 

kwestionowany 

parametr ** 

33.  

Przedsiębiorstwo 

Turystyczne 

„SOSENKA” S.C.  

Ruda 30 

96-100 

Skierniewice 

wyłącznie na 

potrzeby własne 

obiektu 

1,3 

goście  

i obsługa 

ośrodka 

wypoczynko

wego  

brak ------------ 
przydatna do 

spożycia 

34.  

PKN „ORLEN” 

S.A.  

Stacja Paliw nr 

1352, Zawady 45a 

96-111 Kowiesy 

wyłącznie na 

potrzeby własne 

obiektu 

3,0 

goście  

i obsługa 

stacji paliw 

oraz małej 

gastronomii 

odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

35.  

REYDROB  

Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo 

Drobiarskie  

96-127 Lipce 

Reymontowskie  

ul. Golki 19 

wyłącznie na 

potrzeby własne 

zakładu 

510,0 

wyłącznie 

pracownicy 

zakładu  

odżelazianie  ------------ 
przydatna do 

spożycia 

36.  

MTM Food   

Sp. z o.o.  

96-330 Puszcza 

Mariańska, 

Kamion 107 

(zakład Lipce 

Reymontowskie) 

wyłącznie na 

potrzeby własne 

zakładu 

17,0 

wyłącznie 

pracownicy 

zakładu  

odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 


