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§9-22$ Legnica

Rotvcz;:,iaktrści §od.y 11 sieci rvo<lcciągorl,ci na tćrenie ll1iaslii Legl:icv

Pirfrstrvclu,.l Prrrvialł,irty Inspektor §anitarn1,, ly Lcgnic", w zrł,itlz_ku

Z otrz},l]l}\Tilf,vlTli §},gnałami od mieszkaliccir"i, Legrric1,, t] nie\\,łł]§cirłl,rł Snlaku

i zapachn \y6d}, lv6dgc i ą goi,vtj. pr7_eka7_uj e następ uj iłce i n iilrnl acj e :

{)d dr,ia 7 rvrzr_-śnia ]{}18 r.. nrieszkatic.v rtiż,nl:cli re.iontitv l'1-1iasta l-cgnica

intbrrnrrią o nierł:łaści\VYll"l Sinaku ; 7_apachll \\,odY \\,od()ciiigoi$ej. określan!,ch jako

smak i zźlpach pleśni. §tęchlizn},cż}, zgllilizn!,,

\V zrviilzkii z pt1}\,},ższ.ytn l}aństwow1,, Ptlrvilrttlrr,1, Inspektor Sanitirln1 rł' Legnicr

zlvi*ksą,,ł czę§lotli\łosc i zakres prcwiłdzonl,clr trałlari jakłJŚci Y.l]d!' 1-a terenię tniilstŁr

l_egnic,,. \\ dniaclr .1d l0 wr7,eśnia ż018 r. clo lt} pażdzicrnika ]t}l8 l. pohriillt'} łiicztlic

12 prćlbki \\,t)ti',. Baiiania }aborator1,.it]e nie \§\ke7_nł}, pr7,dkr{lcZćli doPrłszcz-altlvch

§artości para1netrii1v mikrotriolagiczrr_vch. W zakrcsic pirri}t1'}ctró\v fiz1'}lłl-chcnlicznvclł

śt\łierdzon$ ,ecl,vnic zT}lienionl smak i/lub zapflch \\,0d_§- trkrł;ślan,; .iaktr zientist1

o zróżnico§ellć.i inleils}.\\,ngś§i (otl bardz,o słrrtrcgo pr]§makŁl z,icłristcg'tl clo wl'rłŹ.ncgo

posni&ku z-icnristcgrr). łączllie rv l {} p:,ohkacłr, pchranlch rv punktacłr:
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h,vdrofcrnią ul, t-{crwida H-4

hydrant fu, 1*79. łl. Flenętamfl

hydraat ilr }4S6, ut. §truga ?2
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l*kal mi*szkalaypr.y ul, Czar&im,ki§§§ 17

lckgl nrieszkalny prey ul- N*ptut* 1

foydrant fiT *Sfi, *!- Nept*na 1S

hydrcf*,rnią ui. §drgcł*wska
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W :)obrirril cll rv dttiu 1 płłzdzil,rnika 20l 8 r. lrr,ibkae }r rvr_ld1.. poz-a piłratłrctl.itllli
rnikrtbitrlouiczn1-'ł:i..iirkie tłotlił nrusi spclniać. zgodnie z r()7.p<t1,7,adzcnient IVinistra Ztlri.:r,l,ia z_ clnia
7 grudnia t;tl7 r. rv sPrłrvic^iakoŚci lvrrrl1.,przeenaczone.i rlcl spt:lzl,ciir przez ludzi {I}z. [.l. zż01? r.
poz. j]94). preeprtlr,arlztllttl rłirvniez barlalrie rł kierunku zartantrści pleśni i tlrtlżdzv. Nię
slrvicrdz.łlt,łł, rl zlrłdanych prrilrkaclr ich ohecnłlści.

Zgt'inie z iłl't3,czn1'Ini \Ą;1{(J (\VHO. trVltl,czne do§czącejLrk,lści r,vody do pieia. rvr.ci. lzha
{iosPodarc;.,l..\Ąitłdociągi Pnlskie". liyclgoszcz2t}lĄs.-\łiu,tlclzic cltr picia rtloze Rł.slfporł.ac rr,,ielc
rtiznl'ch rlr<'.rnl'cit orgilniznrow. Cze§to bez znaczcnia z punktu rłirlzt-:ria zdror.via publicznego.]xie
§ą 0nr] PłrŻą lane, Ponierł'az ilo*gil Po§łdorvać potslarvanie sniakłl i zrpachu rłłrcl1..", Jakrł przvkład
takich nrikrłorgłtnizn:Ór,v podano prtrrnieniorr,ce i grzyb1,,, ktore pos,ariają zdoln,;śc \!yl§arzaniii
sub5tnxgj1 tł,kiclr.jak gełsnina i 2-mety,loieobomełll. Substgnc.ir: te l,,1.rvołirja nieprzrjenrny- snrak
i zaPach tl'e;"i1' i Posiariaią barclzo niski prtig lł,l,kryvralnclści. prz;; stezeniu prt)q{]§.\-m rtiulr,p fu 

jlIu
ni]n()r]rit}l1()1,1 lla litr.

{}he':ntść geosnrin1' i ż-rnetlloizcbomeolu jako przl,cz},n.' p(}\Ą,starvania znrienitlnegłl
zaPac}rir i 

"'trr8ku wodv Potrvierdziła pracownica Zakładu Fligicn.; Śrcldolviska pańslrr,ł-rrłęgt}

Zi-rk]adu Hr;ienl,'. e którą telelonicztiie korisultowarro połlejlno\§allc clzialania rv tej spralvie.
Jedtlocz,eŚni* Pot1,1'ierdziła. ze nie rviĘźe się ttl 1. ża1ro7.ćnicrn dla ,ldr.łrłia ktlnsum.enlilrl. Jakcl
nroŻtirve clt'PrzcPrtlrł'aelzcniir działarria napr;*\§.ze wskiizała płukar,ic sieci rvclrleiciagolr,e1 tlraz
Prlrlrriesicrriq. Zilwartt],śL:i clrloru rvolncgo rl,rvotlzie dtl rvartości akccptorł,alnl.ch.

Kazi:łrraznrvo Po sl\§ierrJzeniu anienionegcl zapacltu iiluh srirakLr rl,ncl}, ppl§ rł. Legrric1
intirrnrorvał t.egnickie Przełisięhitlrstrłtl Wodtlciągórł. i Karlalizacji S,i\. oraz zobrlrviazr,rvał
do pree;:ror".,arizatlia działań rriiprir\łczvch, Zgtldnic z uzl,skanvnli z LI,\łiiK S.Ą. infelrnac.jatni"
rł Prz3"Padk:l zgłO§Zeń $ Pi]g0rszelriu .iakości ivod,v na miejsce na.iblizszc zqłasza.|acemu^
na na.iblizsz 

"m lrvr,lratrcie. slirżtrv Pogoto\t,ia Wodrrciągti!\,egt} spra\,łclzaja jakość łvoclr,. {nr, in.
zaPach) jcr;rioczeŚltie Prą'stęPrłjąc r1o plukania. Pł:natito. ptlclut.2571ln,, zau.afiośc śrotika
dcz.vn fbkcy i i,]ł:go lł rł.orlzie,

|)atit,r,rtrrvv Pt)*iatorr,l Ins;:ektur Sirnitarrlv li l.cgnic1 tlęrJri* ktll1tvnuł)rłBł q,znłozt_ln},

narlzór nad jakością r,ody na terenie miastai l,egnic.v- oraz podejnror,ał slŁ)stxłlte ticr svtuacji
dziirłarria.

I
llirjlri 

,df
ź , !ł} ł\ł lj

Strqlna 2 z ]


