
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia w 2013r. 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. 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 2013r. dla obszaru 
Miasta Skierniewice. 
 

1. Producenci i odbiorcy wody. 
 

L
p 

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 
2013r. – 
kwestiono-
wany 
parametr  

1.  

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

Skierniewice 
(Skierniewice) 

48,60* 

(na terenie 

miasta) 

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 

* - dane szacunkowe 
 

2. Jakość wody 
Na terenie miasta funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego. Próbki do badań 
pobierane były w ramach planowego monitoringu jakości wody w stałych punktach 
poboru wody uzdatnionej, czyli na stacji uzdatniania przy ul. Waryńskiego oraz  
z 4 punktów na sieci u odbiorców końcowych w różnych częściach miasta.  
W 2013r., w zakresie badanych przez inspekcję sanitarną parametrów w 3 próbkach 
stwierdzono nieznaczne odstępstwa od pożądanych właściwości organoleptycznych 
(mętność, barwa lub zapach). Nie stwierdzono przekroczeń pozostałych badanych 
parametrów. Ogółem w wodzie wodociągu Skierniewice oznaczane były 53 parametry 
jakości bakteriologicznej i fizykochemicznej. Badania te wykonywały laboratoria inspekcji - 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach i Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.  
Zakład eksploatujący wodociąg prowadził także niezależną kontrolę wewnętrzną zgodnie  
z zatwierdzonym przez PPIS w Skierniewicach harmonogramem. Wyniki badań z kontroli 
wewnętrznej były przekazywane do widomości inspekcji sanitarnej 
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  
(2 w roku) jeden raz stwierdzono podwyższoną mętność.  
Przez cały rok woda z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego eksploatowanego przez  Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. oraz woda z wodociągu lokalnego 



Instytutu Ogrodnictwa były określane stwierdzeniami PPIS jako przydatne do spożycia 
przez ludzi bez ograniczeń.  
 

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.  
PPIS w Skierniewicach nie prowadził w 2013r. postępowań administracyjnych dot. 
poprawy jakości wody z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego lub poprawy stanu sanitarno-
technicznego obudów studni, budynków i urządzeń stacji wodociągowych. Nie 
rozpatrywano też skarg konsumentów na jakość wody. 


