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•    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   Powiatowy   lnspektor   Sanitamy   w   Ciechanowle   po   analizie   danych   zawartych   w

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

reallzowanej kontroll wewnętrznej z urządzeń 1 lnstala€Jl w ftrefle zaopatTzenl. HqddłflJ GdotczvzrL.
infomuje,      źe   wodocląg   w   2020   r.   dostarczał   wodę   przeznaczoną   do   spożycia   przez   ludzi   o

niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych,  natomiast okresowo

ol  21 listopada  2019  r. do   7  stycznia  2020 r.,  mieszkańcy korzystali z wody o warunkowej  przydatrmści

do  spożycia  w  zakresie  wskaźników  fizykochemicznych  -  ponadnomatywny  poziom  mętności.  W  celu

uzyskania    wymaganej    jakości    wody    z    wodociągu    Gołotczyzna     PPIS    w    Ciechanowie    prowadził

postepowanie   administracyjne.   Działania   naprawcze   polegały   min.   płukaniu   sieci   dystrybucyjnej.   lch

skuteczność  została  potwierdzona  wynikami  badań  próbek  wody.  Mimo  braku  stabilności  jakości  wody

nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

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

kwartał  na  podstawie  monitoringu  kontrolnego  i  291,3  m3/d,  o  dft/gośc/ s/ec/ d)Astrybucy/ne/ 20,]0  km,

zaopatruje  około  1800  mieszkańców  miejscowości  (6)  gm.  Sońsk:  Gołotczyzna,  Burkaty,  Dziarno,  Sońsk,

Strusin, Strusinek oraz część nieruchomości Szwejki.
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