
Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla 
Miasta Skierniewice za 2016r. 

 
 
Zgodnie z zapisem § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) 
Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia okresową ocenę 
obszarową dla strefy zaopatrzenia pokrywającą się z obszarem Miasta Skierniewice za 2016r.  
 
 
1. Producenci i odbiorcy wody. 

Producent wody 
/nazwa, adres/ 

Eksploatowany 
wodociąg,  
(zaopatrywane 
miejscowości) 

produkcja 
wody 
[m

3
/d] 

Liczba 
zaopatry-
wanej 
ludności 
[tys.] 

Uzdatnianie 
wody 
(metody)* 

Kwestionowa-
ne parametry –  
ilośd dni 
przekroczeo  
w roku ** 

Jakośd wody 
na koniec 
2016r. 

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

Skierniewice 
(Skierniewice) 

6906 47,64* 

odżelazianie, 
odmanganianie, 
dezynfekcja 
koocowa 
podchlorynem 
sodu 

--------- 
przydatna do 
spożycia 

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

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

14* 0,02 
odżelazianie, 
odmanganianie, 

---------- 
przydatna do 
spożycia 

* - dane szacunkowe 
** - uwzględniane parametry objęte decyzjami wydanymi w 2016r., nakazującymi poprawę 

 
2. Jakośd wody 

 
Na terenie miasta funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego.  

Woda została poddana analizom laboratoryjnym pod względem wszystkich wymaganych 
parametrów. W jednym z terminów poboru stwierdzono nieodpowiednie właściwości 
organoleptyczne wody w próbkach z różnych punktów na sieci. W jednej  
z próbek stwierdzono również podwyższony poziom manganu. Nie stwierdzono 
zanieczyszczeo mikrobiologicznych.  

Kontroli jakości wody prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną na terenie miasta podlegał 
także wodociąg Instytutu Ogrodnictwa z ujęciem przy ul. Konstytucji  
3-Maja, dostarczający wodę miedzy innymi do kilku mieszkao na terenie osady pałacowej. 
Wodociąg ten przez znaczną częśd roku był nieczynny, korzystano z sieci miejskiej.  
W analizowanych próbkach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej nie stwierdzono 
przekroczeo parametrów jakości. Z posiadanych informacji wynika, iż ze zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę nie korzysta poniżej 1 % mieszkaoców.  

Oba wodociągi w okresie funkcjonowania posiadały stwierdzenia PPIS  
w Skierniewicach o przydatności wody do spożycia przez ludzi bez ograniczeo.  

 



3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.  

Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach nie prowadził w 2016r. 
postępowao administracyjnych dot. poprawy jakości wody. Nie prowadzono także 
postępowao w sprawie poprawy stanu sanitarno-technicznego obudów studni, budynków i 
urządzeo stacji wodociągowych. 

 
4. Informacja o podejrzeniu negatywnej reakcji związanej ze spożyciem wody. 

Rozpatrywano 2 skargi na jakośd wody. W przeprowadzonych badaniach próbek nie 
potwierdzono ich zasadności. 
 


