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Sochacz w, dnia 0ó.07 ,202l r.

HKN, 6030.206.5.żOżż
,rZaklad Wodociągów
i Kanalizacji - ochaczew" Sp. Z o, o,
ul. Rozlazlowska 7 ,96-500 Sochaczew

ocE}\,A .rłxoścr woDy pRzEzNAczoNEJ no srożv ClA pązuz LvDzI
za okres styczeń * czerwiec 20żż r.

Na podstawie ań. 4 ust. l pkt. 1 ustauy z dnia 14 marca 1985 r. o Państw,owej Inspekcji
anitarnej (Dz. U. zżaZl r. poz. 735), art.12 ust. 1 ustawy z dnia7 cznrwca 200l r, o zbiorowym

zaopatrzeniu w rvodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekstjednolityDaU.z2019t.poz.1437
zpóźn. an.), 22 ust.l i ust.4 pkt.l roąorządzenia Ministra Zdrowia zdnia7 grudnia ż0l7 r, w sprawie
jakości rvody przeznacmnej do spożycia przezludzi (Dz, U. zż017 r. poz. 2294) oruz:
1. po analizie danych zawarłch w sprawozdaniach z badań próbek wody przeprowadzonych

w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody rv okresie od sĘcmia do czerwca:
r Stacja Uzdatniania Wody, ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew - sprawozdanie z badań

nr 90!2022; 9ll2022; nr 5|l/ż022 onz 5I2l202ż.;
r Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew - sprawozdanie

z bńń nr 83/2022: 84!2022; nr 393lżO2ż: nr 39412022; 3814396110412022;
SBl4396U04l2022;nt 423, SB /49163105lż022;w 503; nr 504/20ż2;

o Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stanisłarva Staszica l06, 9ó-500 Sochaczew - sprawozdanie
z badan nr E1/2022;82l2022:nr 505Da22 omz5O6D022;

l Miejski Ośrodek Pomocy Społeoznej, al. 600 - lecia 90, 96-500 Sochaczew -nr 85t2022:'
nr 86/2022; nr 51 7 12022 oraz 5 l8l20ż2;

r Przędszkole nr 6, ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew - sprawozdanie z badań
nr 94 lż022; 9 5 lż022; nr 58 1202ż oraz 5 1 0l?022;

o Cęntrum Dializ Fręsenius Nephrocare IV, ul. Batalionów Chłopskich 3l7,96-500
Sochaczew - sprawozdanię zbadań nr 7ll20ż2; w 72l2O2ż; w 497 D022 oraz 498lżO7ż;

r Bud}nek Mieszkalny, ul. Korczaka 20, 96-500 Sochaczew - nr 9212022; nt 93/2022;
nt 5l3l?02ż;514120ż2;

. Pbwalnia ,,Orka", ul. Olimpijska 3,96-500 Sochaczew - sprawozdanie zbadań nr 79lż022;
nr 80120ż2; nt 503 12022; 504/2022;

2. po analizie danych zawarrych w sprarvozdaniach z badań próbek wody pobranych do badń dnia
lż.02.20ż2 r. rv ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
o Stacja Uzdatniania Wody, ul. Wiskozowa l0, 96-500 Sochaczew - LSW6O0i169l202ż;
o Szkoła Podstawowa nr 4, ut. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew -

LSW600/|70/20ż2;
o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. 600 - lecia 90, 96-500 Sochaczew -

LSWó00/l7I12022;
o Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stanisłał,a Staszica l06, 96-500 Sochaczew -

LsW600/l721202,.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ochaczewie
stwierdza przydatność rr-ody przeenaczonej do spożycia przez ludzi

poehodzącej wodociągu publicznego -
Stacja Uzdatniania Wody ul. Wiskomwa 10,96-500 ochaczew.

UZASADi\IENIE

Pańsfn,olvy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o podjęte
i przedstarvione czynności nviązane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą 1ye\Ą,nętrzną

shvierdza, że jakość wody pochodzącej z rvodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody
ul. Wiskozowa l0, 9ó-500 Sochaczew w badanym zakresie odporviadała łymaganiom określonym
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w rozporządzęniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudLnia 2017 r. w sprawie jakości rł,ody przemaczonej
do spożycia ptzez llldzi,

Ocenę jakości \łody z ww. wodociągu Pństu,owy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczeuie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi ań.l2
zdnia7 9zęrwea2001 r. o zbiororłym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekórv.
Otrzvmula:

l. Adresat
2, aa

paŃsrwowy powlAlowy
lNsPEKToB sANlTARNY

w scchaczei,lie

,9l*t
Beata Fergińska
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tlKN, 6030.205 .Ą,2,a22
Sochaczew, dnia 0ó.07 .202ż r.

,rZal<ład WodocĘgów
i Kanalizacji - Sochaczewn' p. Z o, o,
ul. Rozlazlon,ska 7 ,96-500 Sochaczew

o cENA .lłrośc l woDy pRzEzNAc zoNE J po spoży CI A pnx,Ez Lw7,1

za okres styczeń - czenyiec 20ż2 r.

Na podstawie art. 4 ust, l pkt. l ustaw1, z dnia 74 marca 1985 r. o Państworvej Inspekcji
Sanitamej (tekst jednoliĘ Dz.U. z202l r. poz,735 zpóżn, an.), arl. 12 ust. l ustawy z dnia'I czeruca
200l r. o zbiorowym zaopatzeniu w wodę i zbiorowym odproładzaniu ścieków (tekstjednolilv Dz. U,
z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), 22 ust.1 i ust.4 pkt.l rozporządz.enia Ministra Zdrorvia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przszludzi(Dz.U.zż017 r.
poz.2294) oraz:
l. po analizie danych zaw,artych w sprawozdaniachzbadań próbek wody pobranlah do badń'dnia:

27 .0l ,2022 r. i 26.03 .?022 r. w ramach kontroli wewnęffznej nad jakością wody:
r Stacja Uzdatniania Wody, ul. Płocka l, 96-500 Sochaczerv - nr 7312022; nr 7412022;

nr 50l 12022; nr 50ż 12022:
o Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew -nr 75Da22;

nr 7612022: nr 50712022; nr 508l2a2ż;
o Pomporł,nia ,,Mickiewicza", ul. Broniervskiego 1, 96-500 ochaczew - ff 77lż022;

nr 78120ż2; nr 53212022: nr 53312022:
2. po analizie danych zavłaĘch w sprarł,ozdaniach z badan próbek wody pobranych do badan dnia:

12.02.202ż r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
o Stacja Uzdatniania Wody, ul. Płocka 1,96-500 Sochaczerv -LSWi600/l66l2022;r Szkoła Podstarvowa nr 3, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew -

LSW600/I68/20ż2;
o Pompot,nia,,Mickiervicza", ul. Broniervskiego l, 96-500 Sochaczerł, -

LSW600/I6712022.

Państwoulv Powiatowy Inspektor Sanitarny w ochaczewie
stwierdza przy,datność wody przeznaczonej do spoĄ,cia przezludń

pochodzącej wodociągu publicznego -
tacja (Izdatniania Wody ul. Plocka l,96_500 ochaczew.

UzASADNIEIIrE

Panstrł,owy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Sochaczewie w oparciu o podjęte
i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i konfrolą wewnętrzną
stwierdza, że jakość wody pochodząoej z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody
ul. Płocka l w Sochaczęwie w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym
w rozporądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20|7 r. w sprawie jakości wody przeznacmnej
do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z w,$,. wodociągu Państrrowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
rv Sochaczewie wl,dał celem poinformowania o tym jej odbiorcół,, o cąlm stanowi art. 12

zdnia7 czenvca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprou,adzaniu ściekół,.
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