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Na  podstawie:

•    art. 4 ust.1 pkt 1, art.10  ustawy z dnia  14 marca  1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitamej (t.j.  Dz.

U. z  2021  r.  poz.195),

•    art.  12 ust.  1  i 4  ustawy z  dnia  7 czerwca  2001  r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (tj.  Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  2028),
•    § 3,  ust.  1  i  3,  § 4 ust.  1  pkt  1,  § 20,  §  22 i  §  23   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 ze

zm.),

Państwowy   Po`^/iatowy   lnspektor   Sanitarny   w   Ciechanowie   po   analizie   danych   zawartych   w

sprawozdaniach   z  badań   próbek  wody  pobieranych  w  ramach  sprawowanego  nadzoru   sanitamego  i

realizowanej  kontroli  wewnętrznej  z  urządzeń  i  instalacji  w  strefle  zaopatrzenia  wodoclaEu  Damiet\/

informuje,       że   wodociąg   w   2020   r.   dostarczał   wodę   przeznaczoną   do   spożycia   przez    ludzi   o

niekwestionowanej jakości  w zakresie  oznaczonych  wskaźników  mikrobiologicznych  i  fizykochemicznych.

Nie zgtaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość  wody   przeznaczonej   do   spożycia   przez   ludzi   zgodnie  z   ww.   rozporządzeniem   oceniano   lx

kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Woda  podawana  do sieci i w sieci dystrybucyjnej  spełniała  podstawowe wymagania mikrobiologiczne,

organoleptyczne   i   fizykochemiczne   określone   w   części   A   tabela    1,   części    8,   C,   D   załącznika   nr   1

rozporządzenia   Ministra  Zdrowia  z  dnia   7  grudnia  2017  r.  w  sprawie  jakości  wody  przeznaczonej  do

spożycia  przez ludzi.

Wodociąg  Damięty  produkujący wodę w ilości ok.  168,9  m3/d, o długości sieci  dystrybucyjnej 44,3  km,

zaopatruje   około   1310   mieszkańców   miejscowości   (9)   gm.   Sońsk:   Bieńki   Karkuty,   Bieńki   Śmietanki,

Chrościce, Damięty, Drążewo, Komory Błotne, Sarnowa Góra, Skrobocin, Gutków.
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