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HK.903.72.2022                                                Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
za rok 2021 dla gminy Halinów

Na podstawie:

 art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),

 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę       
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

 § 23 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 i ust 4 pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia               
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim przedstawia 
poniżej obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2021 
rok dla gminy Halinów:

1.wykaz producentów wody i wielkość produkcji wody : 
- Zakład Komunalny Sp. z o.o ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów, mieszkańcy 
gminy zaopatrywani są w wodę z 3 wodociągów publicznych, w których produkcja 
wody wynosi na dobę:
- wodociąg publiczny Mrowiska: 1817 m3,
- wodociąg publiczny Okuniew: 537 m3, 
- wodociąg publiczny Wielgolas Duchnowski: 392 m3, 

2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 
- wodociąg publiczny Mrowiska: 11212,
- wodociąg publiczny Okuniew: 3172 , 
- wodociąg publiczny Wielgolas Duchnowski: 1403,

3. sposób uzdatniania wody: we wszystkich trzech wodociągach - odżelazianie                
i odmanganianie, ponadto woda z wodociągów publicznych Mrowiska i Wielgolas 
Duchnowski jest dezynfekowana przy użyciu lamp UV, a z wodociągu Okuniew przy 
użyciu podchlorynu sodu, po awariach doraźnie przeprowadza się dezynfekcję wody 
przy użyciu podchlorynu sodu,
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4. przekroczenia wartości dopuszczalnych: nie stwierdzono przekroczeń wartości 
dopuszczalnych,

5. nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody,

6. prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: nie prowadzono 
postępowania administracyjnego,

7. prowadzone działania naprawcze: w związku z brakiem przekroczeń, nie 
przeprowadzano działań naprawczych.

W dniu 31.12.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku 
Mazowieckim wydał roczne oceny jakości wody nr HK.9027.391.2021,                           
nr HK.9027.392.2021 i nr HK.9027.401.2021, w których stwierdził przydatność wody 
do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Mrowiska, Okuniew i Wielgolas 
Duchnowski zasilających w wodę gminę Halinów.

Do wiadomości:
Wójt Gminy Halinów
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

Opracowała: Joanna Krupa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim

Dr n. med. Dorota Ziuzia-Lipiec
Specjalista Epidemiolog
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