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W oparciu o rł,yniki przeprorvadzonych kontrolnych badań wody
rvodociągorvej dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody, Wojska (kody próbek: 10/W,
13/W; 14/W; protoko§ pobrania probek

llr

4,Ą,iS.BW/2018; 7NS,BW/20l8;

SNS.BW/2018) pobranej rv dniu 05.01,2018r. rr, pilnktach:

}
Y

Gminne Przedszkole Wojska ul. Poirstańcotr Sl, 72 - kran lv kuchni
Zespoł Szkolno-Przedszkolrl1 Szkoła Podstarrolra w,Wojsce, ul. Szkolna l2 - krarl
lv kuchni.
> Stacja UzdatIliania Wod1 Wojska. Lrl. Porrstaticórv -rroda podarvana do sieci
stwierdzam, ze lv badaIl1ch próbkach nie stlvierdzono obecności bakterii Escherichia
coli i bakterii grupy coli.
W stanie obecnym woda odpor.viada rvynlaganiom mikrobiologicznym określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z drlia l3.11.20l5 r. lv sprawie jakości lvody
przeznaczonej do spozycia przez lLrdzi. (Dz,U. z 20l5r,, poz.l989), o czym należy
poinforrnować jej odbiorców. Stosorvny komunikat proszę zarnieścićna Państwa stronie
internetowej ( treśckomunikatu w załączeniu).
Natomiast obecrrość pojedynczych bakterii grLlpy coli stlvierdzono w wodzie
ujmowanej, pobranej bezpośrednio ze studni S-1 i S-2 (kody próbek: l1/W, l2lW;
protoko§ pobrania próbek nr 5/N S. BW 1201 8; 6^!S. BW/20 l 8)
W wyzej wymienionych punktach wykryta liczba bakterii grupy coli rv l00 ml próbki
wynosiła odpowiednio:
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powyzszylll konieczne _jest podjecie działań w celu ustalenia
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z lv celu zapewnienia lvłaścirvejjakościrvody nalezy nadal pror,vadzic stałą
dezylfekcję wody podawanej do sieci. Zawarlośó chloru rvolnego w punkcie
czerpalnym u konsumenta nie moze przekroczyć zawafiości 0,3 mg/l,
zał.1 (komunikat)
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