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tfitrsaałrulń ocena
iakościwody przeznaczonej do spożycia przez lrrdzi
_1 0.,jił-:łr:.r- - --- J
" - "ńa terenie gminy Lasowice
Wielkie za ż0I8 r.
ilK,r94,?.M,r,I?
|JlP 751

(na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż017 r. w sprawie jakościwody
przeznaczonej do spożyc la przez ludzi - Dz. IJ . z 2011 r ., poz. ż294)

Na terenie grnirry do zbiolorvego zilopirtrzenia lurclrrości rv rvodę c1o spozl,cia rł,ykot,zystywill1\,
iest rvoclociąg siecior,q, w Clrocianou,icaclr. Prcrcltlcenteln rvody jest sllółka Woclociągi
i Karalizac.ia łIYDROKOM Sp. z c,l,tl., z siedzibą rv l(luczborktt, ul. Kołlątaja 7.
Strela zaopatrzenia rv lvodę obejn:rLlje rvszystkie wioski lla terenie gnlinv, tj. Chociarlorvice.
Gronorvice. Ciarka. Lasorvice Małe, Lasorł,ice Wielkie. .Iasienie, Sztttrrirad, Oś.Chrrclotla.
Wędrynia. Trzebiszyn, T'r-rly, Laskolvice. Z rvody o kontrololvanej.iakości korzysta ć1,7 tl,s. osób.
Prodtrkcja rvody lvynosilir 61Snr3/dobę. Sieć rvodocitlgorva jest zbtlclorvana z PCV iPIJFI, .ici

clługośćlł,yl1osi 1 1,5,6knl.

Nadzór nad jaliościąrł,ocly prorvadzą Patistlvolvy Powiatow;, Inspektor Sarlitarrry lv I(luczbot.litt
rv ranracłr lnollitorilrgu .jalioŚci rvod1,, oraz aclnrinistrator wodociągów w ranlaclr rł,ewtrętrzne.i
kontroli jakościrvocly,. Zakles badaIi obejlnor,vał palametry organoleptyczne, lizykocherrlicztle
i lrrikrobi o el giczne, okre śl olre rł, c ytolvanylll roz porzilc'lzeniu.
1

Wocla na pottzebv r,vodociągtl jest ttIlnorvana z, Itzęc|,1 stuclni glębinolłl,ch" z lttl1,ortiu
czrvartorzędowych. Ze względLl na obecnośćzwiązkórv zelazir i manganu lv rvoclzie sttrorvei.
rł'clda.iest podclarł,ana ulzclatt-tiarriu (napowietzanie, odżelazianie i oclnrangarlianie). Woc]a rrie.jest
clezyn l'ekorł,ana"

\\/ zacinej z 1lr'óbek 1lolrt,atllch

badanl,ch paratrletrórr,.

rr ]018
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llie strvierdzono 1lrzekloczeli doptlszczalllrch

rr-artr,.ści

Ponize.i rv tabeli przeclstarviono najrłyzsze rvartości r.łyblanych paranretrów. lizykocheInicztll,clr

rł'20l8 l.

\v Plróbkacir rvoclY

(zrócllo: batlania PSSI] lv l(lrrczbor]<r.r iaclnrirrisfratora r.voclociąeórr,)

Tabela rll l.

woda w sieci
wodociągowej

Wartośćdopuszczalna

0,68

akceptowalna

7o

6,5-9,5

L8,72

50

1,41,

60-50o

74

200

<24

50

<0,]-0

1,5

<0,050

1,0

<1,0

.10

<0,0020

2,0

<5

20

Chrom (psll)

<4,o

50

Arsen

<1,0

10

<o,4

1,0

Parametr /jednostka
Mętność(rrlru1
Odczyn

Azotany

(mgll)

Twa rdośćogól na (mgcaco3/l

żelazo 1yg1I1
Man8an
Fluorki
Bor

(Bell)

(mg/l}

(me/l)

Ołów

(ps/l)

Miedź (me/l)
Nikiel

(gg/I)

($g/l)

Benzen

(uB/l)

]

W barclzo rriskiclr stęzerriaclr (w tyllr porrizej oznaczalności rrretody) wl,stępLrią takie paranretl,y
jak cl,janki. rtęć. benzen. WWA, pestycydy.
\Ą/ 2018 r. clo Por,viatowej Stacji Sarritarno-Epiderniologiczne1 wKluczborktl nie zgłoszono
zadnl,clr niepoządatlyclr reakcj t związan5,clr ze spozyciem wody. dostarczatrej z lvodociągu
lv Chociatror,vicaclr.

Na poclstarvie baclari lł,ykorranych w 2018 r. oraz wl,darr,vclr przez Państwowego Pcrrviatowego
Itrsllelitot,a Sanitarnego w, Kluczborku ocetl okresorv,vcll (za I i II półrocze), jakośćr,vody
zlł,oclociągtt lv clrocianowicaclr spełniała r,vyrnagania określonewrozpol,ządzeniu MirTistla
Zclrou,ia z clnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody 7)tzeznaczonej do spozycia przez
|ucl,zi

(Dz.

IJ .

z ż017 r., poz. ż294).
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