
 

Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla 
powiatu skierniewickiego 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 powiatu skierniewickiego za 
2016r. 
 
1. Producenci i odbiorcy wody  

 
W 2016r. na terenie powiatu skierniewickiego funkcjonowało 28 komunalnych 

wodociągów zaopatrzenia zbiorowego z ujęciami na tym terenie oraz użytkowane były 
dodatkowo fragmenty sieci 2 wodociągów posiadających ujęcia i stacje uzdatniania na 
terenach sąsiednich (Miasto Skierniewice, Gmina Jeżów). Ponadto mieszkaocom osiedla 
przy siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice w Makowie-Zwierzyocu wodę dostarczał 
wodociąg lokalny. Ogółem zaopatrywały one, wg danych przekazanych przez urzędy 
gmin, ok. 36,5 tys. osób co stanowi ok. 96 % mieszkaoców powiatu.  
Szczegóły przedstawiono w załączonej tabeli. 

 
2. Jakośd wody 

 
Biorąc pod uwagę badania prowadzone w ramach działalności Paostwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz badania w kontroli wewnętrznej wykonywane przez wszystkich 
producentów wody, stwierdza się, iż nie występowały w dłuższych okresach obniżenia 
jakości wody dostarczanej mieszkaocom.  
Sporadyczne przekroczenia parametrów jakości wystąpiły na 13 wodociągach. W 
większości były to pojedyncze stwierdzenia odchyleo parametrów organoleptycznych 
(barwa, mętnośd, zapach). W wodzie pochodzącej z 4 wodociągów stwierdzano 
podwyższony poziom substancji chemicznych. Żelazo stwierdzono w wodociągu Dębowa 
Góra i Kwasowiec, mangan w wodzie wodociągu Paplin, a azot amonowy w wodociągu 
Wylezin Stary. Występowanie tych zanieczyszczeo było krótkotrwałe, działania 
podejmowane przez dostawców wody przynosiły pożądane efekty.  

W wodzie pochodzącej z 5 wodociągów stwierdzano wahania składu 
mikrobiologicznego. W 4 przypadkach dotyczyło to parametru (wskaźnika) ogólna liczba 
mikroorganizmów w 22 st. C. po 72 h. Nie ma on w przepisach dot. jakości wody 
określonej wartości maksymalnej. Istotne są natomiast zmiany w stosunku do wartości 
wcześniej oznaczanych. W jednym przypadku stwierdzono obecnośd bakterii z grupy coli. 
Przyczyną była awaria na sieci, sprawa dotyczyła fragmentu wsi Żelazna.  

 
Dla wszystkich zanieczyszczeo, na podstawie stwierdzanych wartości oraz czasu 

narażenia, można stwierdzid iż nie powodowały one istotnego wzrostu ryzyka 
zdrowotnego  u konsumentów. W wypadku bakterii grupy coli i wsi Żelazna znane źródło 
zanieczyszczenia i prowadzone działania pozwoliły to ryzyko istotnie ograniczyd. Do PPIS 



w Skierniewicach nie wpłynęły informacje aby z uwagi na obniżoną jakośd wody nastąpiły 
na terenie powiatu negatywne skutki zdrowotne. 

Poza wodą wodociągu Skierniewice na żadnym z wodociągów nie prowadzi się ciągłej 
dezynfekcji koocowej.  

Na koniec roku jakośd wody ze wszystkich wodociągów zaopatrzenia zbiorowego na 
terenie powiatu skierniewickiego była określona stwierdzeniami Paostwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach jako przydatna do spożycia bez 
ograniczeo.  

Brak jest aktualnych danych o jakości wody w użytkowanych jeszcze studniach 
przydomowych. 

 
3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze. 

 
W 2016 r. wszczęto jedno postepowanie administracyjne dot. jakości wody,  

z przyczyn formalnych zostało umorzone. Wydano dwa stwierdzenia o warunkowej 
przydatności wody do spożycia (dotyczące całych wodociągów). Producenci wody 
uzyskiwali poprawę dzięki właściwie prowadzonej eksploatacji urządzeo wodociągowych 
na stacjach uzdatniania i płukaniu sieci.  

Nie prowadzono postępowao odnośnie stanu sanitarno-technicznego studni, 
budynków stacji uzdatniania wody (stacji hydroforowych) czy urządzeo technologicznych. 
W 2016r. zostały wykonane zalecenia z roku poprzedniego odnośnie budynków i 
urządzeo SUW wodociągów Drzewce i Mszadla na terenie gminy Lipce Reymontowskie.  
 W 2016r. rozpatrywano jedną interwencję (skargę) na jakośd wody. Została zgłoszona 
przez mieszkaoca Balcerowa (Gm. Skierniewice) i dotyczyła parametrów  
organoleptycznych (barwa, mętnośd). W badanej próbce pobranej u skarżącego nie 
potwierdzono jej zasadności.  
 

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

  W trakcie minionego roku, do PSSE w Skierniewicach zgłoszono jedną informację  
o podejrzeniu negatywnej reakcji związanej ze spożyciem wody. W związku z 
podejrzeniem  zakażenia bakteriami Escherichia coli od wody pobrano próbkę z 
wodociągu lokalnego Nadleśnictwa Skierniewice w Makowie-Zwierzyocu. Próbka nie 
wykazała zanieczyszczenia bakteriologicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakterystyka wodociągów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 2016r.  – 

powiat skierniewicki  

 

30 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę , w tym  0 z wodą nieodpowiadającą 

wymaganiom oraz 1 wodociąg lokalny,  w tym 0 z wodą nieodpowiadającą wymaganiom na 

koniec 2016r. 

 
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 2016r. – 

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 

5,15 

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) 

399 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) 

386 2,66 odżelazianie ---------- 
przydatna do 

spożycia 

4.  

Gmina Godzianów 

ul. Klonowa 5 

96-126 Godzianów 

Godzianów 
(Godzianów, 

Kawęczyn) 

426 1,06 
odżelazianie, 

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

przydatna do 

spożycia 

5.  
Lnisno 

(Byczki,  

Lnisno) 

189 0,76 
odżelazianie, 

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

przydatna do 

spożycia 

6.  
Płyćwia 

(Płyćwia) 
61 0,46 

odżelazianie, 

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

przydatna do 

spożycia 

7.  
Zapady  

(Zapady) 
49 0,30 

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 2016r. – 

kwestionowany 

parametr *** 

8.  

Gmina Kowiesy 

96-111 Kowiesy 

85 

Michałowice 

(Janów, 

Michałowice) 

9 0,08 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) 

239 1,47 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

10.  

Paplin 

(Paplin,  

Paplinek 

Chełmce,  

Jeruzal,  

Wólka Jeruzalska 

Lisna) 

58 0,53 
odżelazianie, 

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

przydatna do 

spożycia 

11.  

Gmina Maków 

ul. Główna 12 

96-124 Maków 

Dąbrowice 
(Dąbrowice,  

Krężce) 

99 1,02 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

12.  
Maków 

(Maków) 
271 1,63 odżelazianie ------------ 

przydatna do 

spożycia 

13.  

Słomków  

(Jacochów, 

Pszczonów, 

Słomków, 

Święte Laski, 

Święte Laski-

Kolonia,  

Święte Nowaki) 

245 1,90 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

14.  

Wola Makowska 
(Maków-Kolonia, 

Sielce Lewe, 

Sielce Prawe,  

Wola Makowska) 

148 1,40 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) 

233 1,37 
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 2016r. – 

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) 

185 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) 

144 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) 

203 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) 

210 0,87 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

20.  

Gmina Słupia 

96-128 Słupia 

Słupia 

(Gzów,  

Modła,  

Słupia,  

Zagórze) 

280 1,53 
odżelazianie, 

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

przydatna do 

spożycia 

21.  

Winna Góra  

(Bonarów, 

Krosnowa, 

Marianów,  

Nowa Krosnowa, 

Podłęcze,  

Winna Góra, 

Wólka-Nazdroje) 

127 1,13 
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 2016r. – 

kwestionowany 

parametr *** 

22.  

„CEWOKAN”  

Sp. z o.o.  

ul. Małszyce 1c  

99-400 Łowicz 

Białynin  

(Białynin,  

Białynin-Latków, 

Białynin-Podbór, 

Białynin-Południe) 

142 0,87 
odżelazianie, 

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

przydatna do 

spożycia 

23.  
Głuchów  

(Głuchów, 

Miłochniewice) 

136 1,07 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

24.  

Janisławice 
(Borysław, 

Janisławice,  

Reczul) 

110 0,67 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

25.  

Wysokienice 
(Celigów, 

Jasień, 

Michowice,  

Prusy,  

Skoczykłody, 

Wysokienice,  

Złota) 

266 3,11 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

26.  
Kosiska  

(Kochanów) 

poza 

terenem 

powiatu 

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

spożycia 

27.  
Drzewce  

(Drzewce) 
83 0,59 odżelazianie ------------ 

przydatna do 

spożycia 

28.  

Lipce 

Reymontowskie 
(Chlebów, 

Lipce 

Reymontowskie, 

Retniowiec) 

244 1,55 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

29.  

Mszadla 

(Mszadla 

Siciska,  

Wólka Krosnowska, 

Wólka Podlesie) 

99 0,64 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

30.  
Wola Drzewiecka 
(Wola Drzewiecka) 

31 0,33 brak ------------ 
przydatna do 

spożycia 

31.  

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 

Skierniewice 

Maków,  

ul. Zwierzyniec 

96-124 Maków 

Nadleśnictwo  

(Maków-fragment –

oś. Zwierzyniec) 

11 0,09 odżelazianie ------------ 
przydatna do 

spożycia 

 
* - dane szacunkowe 

** - dla parametrów fizykochemicznych uwzględniono tylko przypadki objęte decyzjami wydanymi w 

2016r., dla bakterii grupy coli wszystkie potwierdzone zanieczyszczenia. 

*** - zgodnie ze sprawozdaniem  GUS MZ-46 za 2016r.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


