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Ocenajftbszśrowa jakości wody dla Gminy Miasto Zgierz za 2018 r.
Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2018 r. badań wody w zakresie
monitoringu parametrów grupy A i grupy B
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że:
woda produkowana przez „Wodociągi i Kanalizacja -Zgierz" Sp. z o. o. na potrzeby
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zgierz - spełniała w 2018 r. wymagania zawarte
w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia
przez łudzi.
Wodociąg publiczny Zgierz wyprodukował w 2018 roku - 2.581.404 m3 wody, średnia
produkcja wyniosła 7072 m3/ dobę. Z wodociągu korzystało ok. 55000 osób.
Woda w powyższym wodociągu pochodzi z 2 ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu
poprzez koagulację, filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i
manganu, napowietrzaniu oraz stałej dezynfekcji dwutlenkiem chloru.
W wodociągu w 2018 r. nie wystąpiły żadne zanieczyszczenia mikrobiologiczne. W zakresie
parametrów fizykochemicznych wystąpiły pojedyncze przekroczenia sumy chloranów i
chlorynów tj. ubocznych produktów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru.
Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na
obszarze zasilanym przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zgierz.
Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w
wodociągu.
Na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonuje ponadto jeden zgłoszony do PPIS w Zgierzu
wodociąg indywidualny zaopatrujący Pływalnię i Ośrodek „Stacja Nowa Gdynia" w Zgierzu,
ul. Sosnowa 1, z którego korzystają klienci i personel ośrodka.
Właściciel ujęcia Stacja Nowa Gdynia Sp. z o. o. Łódź, ul. Kilińskiego 2, prowadzi regularną
kontrolę wewnętrzną jakości dostarczanej wody, zgodnie z harmonogramami badań
uzgodnionym z PPIS w Zgierzu, a wydobywana z tego ujęć woda, po filtracji spełnia
obowiązujące wymagania.

