
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia w 2012 r. dla Miasta Skierniewice. 
 
 

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz ocen okresowych 

(rocznych) jakości wody w wodociągach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach 

przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2012 r. dla Miasta Skierniewice. 

 
1. Producenci i odbiorcy wody. 
 

Lp Producent wody 
/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 
wodociąg,  
(zaopatrywane 
miejscowości) 

Liczba 
zaopatry-
wanej 
ludności 
[tys.] 

Uzdatnianie 
wody 
(metody)* 

Kwestiono- 
wane 
parametry – 
ilość dni 
przekroczeń w 
roku  

Jakość wody 
na koniec 
2012r. – 
kwestiono-
wany 
parametr  

1.  

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

Skierniewice 
(Skierniewice) 

48,60 

odżelazianie, 
odmanganianie, 
dezynfekcja 
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)  

0,02 
odżelazianie, 
odmanganianie, 

---------- 
przydatna do 
spożycia 

 
 

2. Jakość wody 

Na terenie miasta funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego. W 2012r., w zakresie 

badanych parametrów jakości wody (po uzdatnieniu) nie stwierdzano w wodzie z tego wodociągu 

obecności substancji chemicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych przekraczających wartości 

dopuszczalne. Sporadycznie zdarzają się przypadki zanieczyszczeń stwierdzanych u odbiorców. 

Rozpatrywano 4 interwencje dotyczące niewłaściwych parametrów organoleptycznych wody - 

smaku i/lub zapachu. W badaniach próbek potwierdzono zasadność trzech interwencji.  

W jednym przypadku przyczyną był stan instalacji wewnętrznej w budynku wielorodzinnym. 

Jakość wody poprawiła się po płukaniu tej instalacji. Drugie zanieczyszczenie wystąpiło 

prawdopodobnie podczas prac ziemnych w ulicy i ustąpiło po płukaniu sieci. Trzeci przypadek 

dotyczył nieszczelności na przyłączu do budynku jednorodzinnego. Poprawa nastąpiła po 

wymianie tego przyłącza. We wszystkich potwierdzonych przypadkach była to sytuacja  

o ograniczonym zasięgu, dotycząca kilku-kilkunastu osób.  
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Kontroli jakości wody prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną na terenie miasta podlega także 

wodociąg Instytutu Ogrodnictwa z ujęciem przy ul. Konstytucji 3-Maja, dostarczający wodę do 

części mieszkań na terenie osady pałacowej. W analizowanych próbkach nie stwierdzono 

przeskoczeń parametrów jakości. Na terenie miasta dla obu w/w wodociągów nie stwierdzono 

wystąpienia przypadku skażenia bakteriologicznego wody dostarczanej konsumentom.  

Na koniec roku woda z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego eksploatowanego przez  Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. oraz woda z wodociągu lokalnego Instytutu 

Ogrodnictwa posiadały ważne stwierdzenia PPIS o przydatności do spożycia przez ludzi bez 

ograniczeń.  

 

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.  

PPIS w Skierniewicach nie prowadził w 2012r. postępowań administracyjnych dot. poprawy 

jakości wody z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego dla miasta Skierniewice lub poprawy stanu 

sanitarno-technicznego budynków i urządzeń stacji wodociągowych.  
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