
    

  

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

  

KOMUNIKAT Nr 4/2021 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.12.2021 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 

Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 6 

zaopatrującego w wodę 12386 mieszkańców w miejscowościach: Maków Mazowiecki; Słoniawy 

i Obiecanowo, gm. Karniewo; Dzierżanowo, Chrzanowo, Głódki, Pomaski, Zakliczewo, Ciepielewo, 

Orzyc, Laski, Magnuszew Mały, Przeradowo, Chyliny i Makowica, gm. Szelków 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim informuje 

o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa 6 z powodu 

obecności bakterii Enterokoki kałowe w przebadanej próbce wody uzdatnionej pobranej w SUW 

Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa 6 w dniu 30.11.2021 r. wg sprawozdania z badań 

HKL.9052.2468.2021 z dnia 02.12.2021 r. (cząstkowe) z dnia 02.12.2021 r. 

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Maków Mazowiecki 

ul. Przemysłowa 6 PPIS w Makowie Mazowieckim 

Informuje 

że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet. 

  

    

Jednocześnie informuję że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań 

naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń w sieci wodociągowej oraz ich intensywne płukanie. 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 
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Maków Mazowiecki, dnia 02.12.2021 r. 

HKN.9027.01.75.2021.BZ 
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OCENA JAKOŚCI WODY 

Na podstawie: 

e Na podstawie: art. 4 ust. | pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), 

e art. 12 ust. I ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), 

e $2l ust. I pkt4 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) 

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole 130/S/Mak sporządzonym w dniu 30.11.2021 r. i na 
podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki w zakresie parametrów mikrobiologicznych nr 

sprawozdania HKL.9052.2468.2021 (cząstkowe) z dnia 02.12.2021 r, przeprowadzonych w: 

punkcie zgodności: - Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 6 

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim 

stwierdza_brak przydatność wody do spożycia przez ludzi 
z urządzenia wodociągowego o produkcji 1000-10000 m*/d Maków Mazowiecki 

ul. Przemysłowa 6 

Uzasadnienie 

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.2468.2021 (cząstkowe) z dnia 02.12.2021 r. 

wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów monitoringu grupy „A i B” 

stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr LA Tabela 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 poz. 

2294). W wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: 

liczba enterokoków: wynik badania 3 jtk/100 ml, próbka wody pobrana dnia 30.11.2021 r. 

sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.2468.2021 (cząstkowe) z dnia 02.12.2021 r. Najwyższa 

dopuszczalna wartość 0. 

Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet). 
Obecność w wodzie enterokoków stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
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Otrzymuje: 
a 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.o., ul. Przemysłowa 5 

06-200 Maków Mazowiecki 

Do wiadomości: 

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Stanisława Moniuszki 6 
06-200 Maków Mazowiecki 

2. aa. 
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