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Przedsiębiorstlyo

Do§czy: jakości w-ody \,v sieci wodociągowej na terenie miasta

państwolł,.v* Powiatow_v Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, Ze \^i wYniku

badan laborator_vjnych próbek wody pobranych na terenie miasta Legnica, stwierdzono

zmieniony sma\ i z.apach\ł,ody: !

. w próbkach pobranych w dniu 8 puż_dziernlka 2018 r. w punktach:

hydrant nr 495. ul. Jaworzyńska _ bardzo Słaby posmak ziemisty

h,vdrant tlr 452_u1. Iwaszkięwicza_bardzo słaby posmak ziemisty

. w próbkach pobran.vch w dniu 11pńdziernika 201B r. w punktach:

hydrofornią ul. Asn_vka. zestaw hydroforowy,- obecnośĆ zapachu i smaku

nietypowego dla wód do spożycia

hydrofomią ul. Wrocławska ż6-28. zestaw hydrotbrowy - obecnoŚĆ zapach|}

i smaku nietypowego dla wód do spoźrycia

hydrofornia. ul. Norwida H-4. zestaw hydroforowy,- obecnośĆ zapachl i smaku

nietypowego dla wód do spożrycia

. w próbkach pobranych u, dniu 16 pńdziernika 2018 r. w punktach:

hyd"rant w 452_u1. Iwaszkiewlcza- obecność zapachlti smaku nietypowego dia

wód do spożyeia

hydrant 1079. ul. Planetarna . w l-egnicy - obecnoŚĆ zapachu i smaku

nietypowego dlawód do spo{cia

hydrant nt 4g5, ul. Jaworzynska - obecność zapacblt i smaku nietypowego

dla wód do spozycia.
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Badarria na obccnośc smaku i zapachu rł"uodzie rv prilbkach pobrarrl'ch rr ciniach 11 i 16

pazdziernika 2018 r, przeprolr-adzonil rl Dziale Labtlratorrinrtrl \\'oierłódzkie.i Stacji Sanitarncl-

F,pidemiologicznej u e \\-rt-,cłarr ir,r _ badanic Ńr,ecl\ to\\ al]e.

We lłszl.stkiclr rr lr prtibkach lyocll,i,ltlztlstlłc zbir,.iane paralnetrl'sPełrria§'lvl-nragirniil

określorre przepisami. \\-poirrarll,ch rł,dlriach li i lń i.azclzicrrrika ]()18 r, Prtibkaclr rvcrcl.v, Poza

paranrctranlinrikrobit.lltlŚicznlnri.jakicn.cltlatrrusisllcłlriac.zgotlrłic/,'|"{\Zp{\1.7.aclzenicnrMinistra

Zdroi.via z clnia 7 gruclriia ]()l7 r. r.r sprarł,ieiakości rrtlclr przezlraczone.i cltl sPoŻr'ciaPrl,ez,ludzi

(Dz. U. z 20|7 r. 1"loz, ]]9-ł). przcpror.r,aclzontl rtirrtllez hatlarric rv kicrttnktt zarr-irtloŚci PlcŚni

i drozdż1,, atakźe r_lgtilłrcj 1iczb1 trrikrtlorganizłlrtiu ri 1 trrlrłtltl} ptl 7] lł inktrbacjirr terrrPcraturzc

(2żł2).C. Nie stlr-icrclzclno \\- z_badanvclr pr(lbkach clbecrrości p0\\ \ ZsZ} clr zarriecz.vszcz,eń

nrikrobio1o gicznl-ch.

Znrienionego snrakrr izirpac}rr_t rroc1l,nic strvieiclzono natollriast rv Próbkach ri"ocl} Pobranr-ch:

lł.clniu 8 pazdzicrrrika ]tl18 r. l| pulrkcie: lrl. lIcrrcliusza 3. pirvnicit" ZeSta\V hldrottlrorrr

w.clnitr l8 pazclziernika ](}i8 r. rr purrktaclr: hlilrotbrrria. ul. Bieszcz,adzka l clraz hl'drarrl,

ul. Sciegiennego 3,

\alezl.zau\\.az),c. zc \\ l]c\\,tllch purlktach nliasra l-cgnicir zmiclrion1 srrrak i zaPach rł'clci)'

strł,icrclzontl drr. ukrotlric i rr i",cci TLlz\-,. lrl,clrotilrniar ul, Asnr ka, hvdrant nT ,ł52 PrZ}'

u1. lrł.aszkierricza. ir1,,1rtlltlrnia rłl. \orriicla Ił-4. hl,clrairt i()79 rrl. Plttnctitrnlr" lrldrant nr' 'ł95

zi ntens1, likcxvac dzi ał arri a l1 ap 1a_r1 c zc_, 
.

Zgodnic z s\ 2l rtlz.pr>rz,ądzenia \.{inistrlt Zclrorvia z dnia 7 grtrclrlia )t\17 r. u sPrarvic.iakosci

lvocl1, pT7,eznaczonej do sptlzl.cia 1)r7,c,Z luclzi ,Dz. |,, l2()17 t,. ptl,/. j]g_t). lrlaścilr1 pitństrvtlrYr

inspektor sanitarnv na podstarr-ię *sprarr"o zcJań l, badari lrocl1,,. rrvkclnanlclr u"Punkcic zgoclnoŚci

stlvierdza rr-atunktlrr a przl clatnośc rr,odv do spoż.;-cia rn. in. \\ przl'Paclku strvicrclzenia

przekroczcnia u baclarrej próbce rr clcl1, rr,artości 1laratnetrvcznej clla Paramctr(lrł tlkreŚlon1''ch

rł. części C u tabeii ] załaczrrika nr ] dtl ,t,tlzp<^l1-ządletria (r.l,tvtrr nicakccpto\ĄŁllncgcl zapaclru i snraktt

rłocl1,). prz1, spehricniu nasteplrjacl,clr rł arttnkórł,:

a) uznania. ze strłicrdzona niezgcldrrośc nic slr,varza zagrozenia rlla zdrrrrYia, a Przljcte działania

naprawcze _ r.r, celu prz1 rr rócenia rraieżrlej j akości cltlstarczanc_j rł clclr - nic stt rvl'starczaj ące clo

osiągrrięcia należllej jakości rł,oc1l,rr,lerminie j() cjni ocl dnia tltl,z.rtllattja slrrarvtrz<lania z baclań:

rł, uzasaclnionl.cir przl,padkach. po uzl,skatriu zgoclr, rr"łzrścirvego irlsPcktora satritltrlleut), tcrmitl

ten moze zostać rłl,dłlrżonl,do 60 dni,

b) gciy rł,artość przckroczcti pozrł-ala tra zachorłarrie hezpieczelistu'a 7{16qlrttrcgtl ktlnstlt'lrenttirr"

a ich doptrszczalność została potrvicrclzona rł ;rlttlta|nl ch opracorr atriaclr naui\()\\ } Ch,

c) gcl},zostałv udokunrento\\,ane dotvchczas pclclejnrorrirrle r-lzia}ania llaPfa\\'czc tnajacc lrł ccitl

zapcrł.nienic konsutncntorn nalezltej j akości dostarczancj ri tlti1,

Należl,zaurvazl.ć. Zc \\-przcprclr.\adzanYcir od l0 rłrzcŚrria 2()18 r. z czcstotlirvoŚcią 2 raz1

il. tl,godniu badaniach jakości rvod;- na tcrenie lniasla Lcgnic1 (clo clnia 21 pa'Ź,dz,icrrrika zbadano

33 probki). za rł,ljątkienr strraktt i/lub zapachtt łvocll-nic strvierclzono przckrclczcń cioprtszczalnl'clr
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§artości badarrl.clr paratnetrtirł. r,rikrobiologiczrrl,cil. ani fizl'kocircmicznl'cir. Zgodrric

zrvl.t,vczn1,,rrri WHO (\Ą,l1(). Wvtvczne ilcltlczace.iakoŚci rvtlcl),'do picia. ulcl. lzba (iospodarcza

..Wodociagi polskic.-. Bl.clgoszcz 2014). \\,rvoclzię clo Picia n'}.,ga \\'}'StęPO\\'ac rtizne

mikroorganizm1., be,z znaclcn|L1 z. punkttt lłiclzelria zclrtlrria Publiczrlcgo- jednak Posiadajacc

z<lolrrość \\,\,twarzallia substancji takich jak geosnlirra i 2-nrctl'loiztrbtrrneol- klore rłl'rłołtrja

nieprzl,iernlry srnak i zapaclr rłod1-. Lcgnickic l)rzccisiębiorst\\() \Ą'oclociilgcirr i Kanalizac'ii S'Ą'

w l_cgriic1. poclejrrruic za'lecalre rv takim przl,padku cloraźnc clz_iałania napra\Ą,czę, polcgające

na płukanitr sieci r.ł,odclciągtllvc,j i poclrvr,,zszeniu stęzenia clrloru rvolnego u rtrldzie,

Biorąc pow\rzsze pocl urłage I)pIS rr. Lcgrric1' r,l'vdłuż.a ternrin Ptlde-jtnor'r'ania działań

naprawcz_\,clr clo 60 clni ocl dnia lrzl,skania pt,/.c,/-I-PWiK S.A. irilbrrrracji o nieprawidłO\V!'m slnaku

i/lŃzapachr-rlvod1'11,1isnrozdnial8lvrześnia2018r,.znak:HK.510.12.7.]018.RL.8071.
doręczone dnia 19 ,,łrześnia JOl ti r.). W przl.paclkrr. gdl p.z-l jctc pl-/,ez przcdsicbiorst\\'(')

w<lciociągowo-karralizacl,jne. działania napra\\-cze nic bcdą nl'starcza-jacc c1o clsiagrrięcia nalcŻYtcj

jakości u,ocl1 \\ t}.m tenninie. PPIS rł Legnic}, strvicrclzi .,1.arunkclrva przl"clatnoŚc rł-otl1' do spoŻl cia

pr7,e7,1uclzi. .Iednoczcśnie ppIS r, Legnic,v przl.pomina. ze niczbęclrre jest dokłltnentorł'anic działari

llapra\\czvch ptldejnltllyan1'clr r,r cclu przl,rł,rticcnia nalczltej iakości dosttrrczttllcj rvod1,

\\. zalaczenilt przekazujc ktlpic sprar,tlzdati z bacl;rn. rł rrl'niktt którl'ch str'r'ierclzono

nielrłaścirr1, zapaclr llib snrak ryod1, rr sicci wodociągtlrvej na tcrcnic trriasta l,cgrlica,
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