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W odpowiedzi na pismo Zarządu Rodzinnych ogrÓdkow Działkowych ,,Słoneczna

Polana'' w Pawlikowicach 81a Z dnia 14.06.2018r. ( data wpływu 15,06.2018r.) znak:

L.d2.812018, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, informuje iz po

zapoznaniu się ze Sprawozdaniami badan Nr PSSE.oL.LHK/1ll373l2018, Nr PSSE.OL-

LHK/I |l37lf0l8. z dnia 18.05.2018 r. zał'4czonych do w/w pisma , ii parametry wody

pobrane do badania w dniu 14.05.2018 r. przez pracownika oddziału Higieny Komunalnej

Powiatowej Stacji Sanitarno. Epidemiologicznej w Łodzi ze studni głębinowej znajdującej się

na terenie Rodzinnych ogrÓdkow Dziatkowych,,Słoneczna Polana'' w Pawlikowicach 8la w

puŃcie poboru hydrofornia oraz domęk nr 117- kran w kuchni nie spełniaj4 w badanym

zakresie wartości dopuszczalnych zawartych w rcZporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia

07 .I2.f0I7 r. W Sprawie j akości wody przeznaczonej do spozy cla ptzęz ludzi (Dz. U . z 2017 r .

poz.2294).

W probce wody pobranej z hydroforni stwierdzono przekroczenie mętności l,3 NTU ,Że\aza,

258 p,gll, manganu I 45 S:,gll ogolnej Liczby mikroor ganizmow w temp. 2f0 C w 1 ml wody

184 j.k.t. a w drugim punkcie stwierdzono przekroczęnie mętności 1,8 NTU, ielaza207 p'gll,

manganu 136 Vgll.



Wartości dopuszczalne w wodzie do spozycia zgodnie z wyŻej cytowanym rozporządzeniem

wynoszą : mętność ponizej 1 NTU' Że|aza 200 |LEll, manganu 50 tlgl|, ogÓlna liczby

mikroorgantzmow w temp. 220 C w 1 ml wody 100 j.k.t. w wodzie wprowadzanej do sieci

wodoci4gowej.

w związku z Ze stwierdzonymi przekroczeniami Paristwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Pabianicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia ze studni

głębinowej znajdującej się na terenie Rodzinnych ogrÓdkÓw Działkowych ,,Słoneczna

Polana" w Pawlikowicach 81a.

Przekroczenię wartości dopuszcza|nych stwierdzonych w badaniach laboratoryjnych i

zawartych w sprawozdaniu Nr PSSE-OL-LHMI6731f018, Nr PSSE-OL-LHK/1 I 13712018,

z dnia 18.05.2018 r. nie stwarzają zagroŻenia dla iycia i zdrowia ludzi korzystajqcych z

wody pochodzqcej ze studni głębinowej i wykorzystywanej do celow socjalno.bytowych.

Nalezy d4Żyć ptzez podjęcie odpowiednich działa mających na celu doprowadzenia

parametrow jakości wody do obowiązującego rczporz4dzenia . Ministra Zdrowta z dnia

07"I2.20l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozyciaprzez|udzi(Dz,U.z20|7r.

poz"2294) do uzyskania prawidłowych wynikÓw.


