
P A Ń S T W O W Y 
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

W O T W O C K U 
UL. KILIŃSKlECjO 1, 05-400 OTWOCK 

Tc,'./fa?; 22 7794833 

HKN.4300.n.2019 
S.w.0^gq^ .2019 

O C E N A JAKOŚCI W O D Y 
w powiecie otwockim w 2018 r. 

Na podstawie: 
• art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. 

j . Dz, U, z 2017 r. poz. 1261, z póżn. zm.), 

• art. 12 ust. I ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z póżn. zm.), 

• § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w spraw ie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2294), 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku wydaje ocenę jakości wody 
przeznaczonej do spożycia w powiecie otwockim za 2018 r., na podstawie wydanych 
rocznych ocen jakości wody dla mieszkańców miast i gmin powiatu otwockiego 
zaopatrywanych w wodę, z nadzorowanych 12 wodociągów publicznych w miejscowościach: 
Otwock. Józefów. Glinki, Celestynów, Glina, Ostrów, Bocian, Rzakta, Lipowo, Majdan, 
Osieck. Sobienie Jeziory i 1 wodociągu lokalnego: hydrofornia osiedlowa w Mazowieckim 
Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy, gm. Wiązowna oraz 
1 wodociągu zakładowego w SUPERDROB S.A. w Karczewie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że: 
woda w ww. wodociągach publicznych, lokalnych i zakładowego w miastach i gminach 
powiatu otwockiego, w 2018 r., spełniała wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), 
Oceny dokonano na dzień 31.12.2018 r. 

Uzasadnienie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje: 

Mieszkańcy miasta Otwocka byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego 
w Otwocku administrowanego przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Sp. z O . O . . Otwock, ul. Karczewska 48. 

Wodociąg publiczny w OiM>ocku; na 41 pobranych prób wody do badań, w zakresie 
mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez 
administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 

20̂ g _p̂  Otwock, dnia 18.01,2019 r. 

Starosta Powiatu Otwockiego 
ul. Górna 13 
05-400 Otwock 
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Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w 1 próbce pobranej do badań w dniu 14.08.2018 r.. 
stwierdzono: 

- nieakceptowany zapach; chemiczny, (n.d.z.- akceptowalny przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian). Administrator wodociągu przepłukał sieć wodociągową oraz 
przyłącze do budynku. W badaniu kontrolnym próbki wody pobranej w dniu 27.08.2018 r. 
stwierdzono akceptowalny zapach. 

Woda dostarczana mieszkańcom Otwocka, jest podawana z dwóch stacji uzdatniania wody 
w Otwocku: ul. Karczewska i ul. Grunwaldzka, z 10 ujęć głębinowych. Jest ona poddawana 
uzdatnianiu poprzez: napowietrzanie, filtrację na filtrach żwirowych, gdzie następuje 
odżelazianie, odmanganianie. Jako aktywator złóż filtracyjnych stosowany jest nadmanganian 
potasu, a do korekty ph wodorotlenek sodu. W suw przy ul. Grunwaldzkiej dodawany jest 
preparat poprawiający własności organoleptyczne wody poprzez stabilizację twardości 
przesyłanej wody. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 6905 ni \vody/dobę, zaopatrując w nią 35329 
mieszkańców miasta Otwocka. 

Mieszkańcy miasta Józefów byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego 
w Józefowie, administrowanego przez Hydrosferę Józefów. Sp. z o.o,, Józefów, 
ul. Drogowców 20. 

Wodociąg publiczny w Józefowie: w ww. wodociągu pobrano 18 próbek wody do 
badań w zakresie mikrobiologicznym, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez 
administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w których nie stwierdzono przekroczeń badanych 
parametrów. 

Na 19 pobranych próbek do badań fizykochemicznych, w 1 próbce stwierdzono: 

• nieakceptowany zapach: chemiczny - (n.d.z. akceptowalny przez 
konsumentów^ i bez nieprawidłowych zmian), próbka pobrana do badania 
w dniu 01.06.2018 r. Zarządzający wodociągiem wypłukał instalację 
wewnętrzną w budynku i przeprowadził badanie wody. w którym stwierdzono 
zapach akceptowalny. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w Józefowie jest pobierana z 4 studni 
głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie na 
filtrach piaskowo-żwirowych. Jako aktywator złóż filtracyjnych stosowany jest 
nadmanganian potasu a do dezynfekcji końcowej lampa UV. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 1767 m '̂ wody/dobę. zaopatrując w nią 13638 
mieszkańców miasta Józefów. 

Mieszkańcy miasta i gminy Karczew byli zaopatrywani w wodę z 2 wodociągów 
publicznych: z wodociągu publicznego w Glinkach zaopatrującego mieszkańców gminy 
Karczew, administrowanego przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 
zo.o., ul. Ciepłownicza 1, Karczew, oraz z wodociągu publicznego w Otwocku, 
zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Karczew; zarządzanego przez Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock, ul. Karczewska 48 
i z 1 wodociągu zakładowego SUPERDROB S.A. w Karczewie, zaopatrującego 
mieszkańców bloku w Karczewie, ul. Armi i Krajowej 80. 
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Wodociąg publiczny w Glinkach: na 12 pobranych próbek wody do badań, w zakresie 
mikrobiologicznym i fizykochemicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej 
prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w 1 próbce wody pobranej w dniu 
04.09.2018 r.. stwierdzono: 
- 607 pg/1 żelaza (n.d.z. 200 pg/1). 
- 1.3 NTU mętności (wartość zalecana do 1.0 NTU). 

Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu 
filtra w suw. a następnie pobrał próbkę wody do badania w dniu 19.09,2018 r., które 
wykazało, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanych 
parametró v\. 

Surowa woda z ww. wodociągu jest pobierana z 2 ujęć głębinowych i poddawana 
uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na złożach mineralnych, gdzie następuje 
odżelazianie i odmanganianie. Do koagulacji w celu poprawy mętności i barwy stosowany 
jest siarczan glinu. 

Ww. wodociąg produkował w 2018 r. średnio 669 wody/dobę. zaopatrując w nią 
4930 mieszkańców gminy Karczew w miejscowościach: Brzezinka. Całowanie, Glinki, 
Janów, Kępa Nadbrzeska. Kosumce. Lukówiec. Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrowiec. Otwock 
Mały, Otwock Wielki . Piotrowice. Sobiekursk, Władysławów, Wygoda. 

Wodociąg publiczny w Otwocku: w 8 pobranych próbkach do badań w zakresie 
fizykoehemic/nym i mikrobiologicznym, z ww. wodociągu w mieście Karczew, w ramach 
kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, nie stwierdzono 
przekroczeń badanych parametrów. 

Ww. wodociąg 2018 r. zaopatrywał w wodę 9558 mieszkańców miasta Karczew. 

Wodociąg lokalny w zakładzie SUPERDROB S.A. w Karczewie: w 18 pobranych próbkach 
wody do badań w zakresie mikrobiologicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej 
prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego 
Powiatowego inspektora Sanitarnego w Otwocku nic stwierdzono przekroczeń badanych 
parametrów; 

W 20 pobranych próbkach wody do badań w zakresie fizykochemicznym, 
wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i 
nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Otwocku, w 2 próbkach wody pobranych do badania w dniu 05.11.2018 r. stwierdzono: 

- 2.48 NTU mętności (wartość zalecana do 1 NTU). 
- 2.19 NTfi mętności (wartość zalecana do 1 NTU). 

Administrator wodociągu wyjaśnił, ż.e przyczyną stwierdzonej ponadnormatywnej 
wartości mętności była awaria na stacji uzdatniania wody. W związku z tym przeprowadził 
działania naprawcze oraz pobrał próbkę wody do badania w dniu 14.11.2018 r., które 
wykazało, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanego 
parametru, 

Surowa woda z ww. wodociągu jest pobierana z 4 ujęć głębinowych. Jest poddawana 
uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach piaskowych, gdzie następuje 
odżelazianie i odmanganianie. 



Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 1987 mV'ody/dobę. zaopatrując w nią 
pracowników zakładu, mieszkańców hotelu pracowniczego oraz 74 mieszkańców bloku 
w Karczewie, ul. Armi i Krajowej 82. 

Mieszkańcy gminy Kołbiel byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w Bocianie, 
administrowanego przez Urząd Gminy w Kołbieli. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Bocian: na 12 próbek wody do badań w zakresie 
mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez 
administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w jednej próbce pobranej do badania w dniu 
06.08.2018 r. stwierdzono: 

• 1.4 N T U (wartość zalecana do 1 N I U ) . Właściciel wodociągu zwiększył 
częstotliwość płukania filtrów ciśnieniowych i pobrał próbkę wody do badania 
w dniu 31.08.2018 r., które wykazało, że jakość wody jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanego parametru. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w iniejscowości Bocian jest pobierana 
z 3 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach 
piaskowo-żwirowych. gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 868,95 m^ wody/dobę, zaopatrując w nią 8138 
mieszkańców gminy Kołbiel w miejscowościach: Antoninek. Bocian. Bolechówek. Borków; 
Chrosna, Chrząszczówka, Człekówka. Dobrzyniec. Gadka. Głupianka. Gózd, Karpiska, Kąty. 
Kołbiel. Kujawki, Lubice. Nowa Wieś. Oleksin, Podgórzno. Radachówka. Rudno. Rudzienko. 
Sępochów, Siwianka, Skorupy; Stara Wieś I I , Sufczyn, Teresin, Wladzin, Wola Sufczyńska. 

Mieszkańcy gminy Celestynów byli zaopatrywani w wodę z 4 wodociągów 
publicznych w miejscowościach: Celestynów. Glina i Ostrów; administrowanych przez 
Gospodarkę Komunalną w Celestynowie, ul. Regucka 5 oraz z wodociągu w Bocianie, gm. 
Kołbiel, zaopatrującego mieszkańców wsi Zabieżki, administrowanego przez Urząd Gminy 
Kołbiel. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Ostrów: w 10 pobranych próbkach wody do badań, 
w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w ramach kontroli wewnętrznej 
prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, nie stwierdzono przekroczeń badanych 
parametrów. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Ostrów jest pobierana 
z 2 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach 
mineralnych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. a następnie na filtrze z węglem 
aktywnym są usuwane uboczne produkty chlorowania wstępnego. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 303 m^ wody/dobę, zaopatrując w nią 1200 
mieszkańców w miejscowościach: Ostrów. Jatne, Dyzin, Ostrowik. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Glina; w 11 pobranych próbkach wody do badań, 
w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, wykonanych w ramach kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez 
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w l próbce wody pobranej 
do badań w dniu 11.07.2018 r.. stwierdzono: 

• 196 | ig/l manganu (n.d.z. 50 pg/l) 
• 1.4 NTU mętności (n.d.z. 1.0 NTU) 
• 226 pg/1 żelaza (n.d.z. 200 pg/1). 

Administrator wodociągu wyjaśnił, iż przekroczenie ww. parametrów było 
spowodowane awarią instalacji dozowania siarczanu glinu w stacji uzdatniania wody. 
Administrator wodociągu naprawił urządzenie do dozowania siarczanu glinu oraz pobrał 
próbkę wody do badania w dniu 13.08.2018 r., które wykazało, że jakość wody jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanych parametrów. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Glina jest pobierana 
z 2 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach 
piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Do koagulacji, w celu 
poprawy mętności i barwy, stosowany jest siarczan glinu. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 110 wody/dobę, zaopatrując w nią 1 833 
mieszkańców w miejscowościach: Glina i Pogorzel Warszawska. 

Wodociąg puh/iczny w miejscowości Celestynów; na 16 pobranych próbek wody do 
badań, w zakresie mikrobiologicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej 
prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w 2 próbkach wody stwierdzono: 

• 4 j tk bakterii grupy coli w 100 ml wody (n.d.z. - O jtk/lOOml), w próbce wody pobranej 
do badania w dniu 16.01.2018 r. Administrator wodociągu przeprowadził działania 
naprawcze polegające na włączeniu dozowania podchlorynu sodu w zbiorniku wody 
surowej oraz płukaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej, a następnie pobrał 
próbkę wody do badania w dniu 22.01.2018 r., które wykazało, że jakość wody jest 
zgodna z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanego parametru. 

• 12 j tk bakterii grupy coli w 100 ml wody (n.d.z.- O jtk/lOOml), w próbce wody 
pobranej w dniu 19.06.2018 r., w przepompowni w Ponurzycy. Administrator 
wodociągu, dokonał wyłączenia obiektu z dystrybucji wody i podjął działania 
naprawcze polegające na włączeniu dozowania podchlorynu sodu i przeprowadził 
dezynfekcję zbiorników wody na terenie przepompowni. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Otwocku pobrał próbki wody do badań w dniu 21.06.2018 r. 
w 3 punktach na sieci wodociągowej, oraz w dniu 28.06.2018 r. w przepompowni, 
które wykazały, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie 
zbadanych parametrów. 

W 2018 r. na 14 próbek wody pobranych do badań, w zakresie fizykochemicznym, 
wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu 
i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Otwocku, w 2 próbkach wody stwierdzono: 

• 1,6 NTU mętności (w'artość zalecana do 1,0 NTU), w próbce wody pobranej do 
badania w dniu 16.01.2018 r, Administrator wodociągu przeprowadził działania 
naprawcze polegające na włączeniu dozowania podchlorynu sodu w zbiorniku wody 
surowej oraz płukaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej, a następnie pobrał 
próbkę wody do badania w dniu 19.04.2018 r.. które wykazało, że jakość wody jest 
zgodna z obowiązującymi przepisami, ŵ  zakresie zbadanych parametrów. 

• 1.4 NTU mętności (wartość zalecana do 1.0 NTU). w próbce wody pobranej do 
badania w dniu 16.05.2018 r. Administrator wodociągu wyjaśnił, iż przekroczenie 
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poziomu mętności wynika ze zwiększonej produkcji uzdatnianej wody ŵ  stacji 
uzdatniania wody, na skutek konieczności doprowadzenia wody uzdatnionej do 
miejscowości Glina. Administrator wodociągu przeprowadził dodatkowe płukanie 
filtrów i zwiększył dawkę dozowania siarczanu glinu oraz pobrał próbkę wody do 
badania w dniu 01.08.2018 r., które wykazało, że jakość wody jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami, w zakresie zbadanego parametru. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Celestynów jest pobierana 
z 4 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach 
mineralnych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Do koagulacji w celu poprawy 
mętności i barwy, od maja 2018 r. stosowany jest siarczan glinu. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 998 mVdobę, zaopatrując w nią 7695 
mieszkańców w miejscowościach: Celestynów, Dąbrówka, Stara Wieś. Regut, Podbiel, 
Tabor, Lasek. Ponurzyca. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Bocian, gm. Kołbiel; na 12 pobranych ogółem 
próbek wody do badań, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, wykonanych 
w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru 
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, 
w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów, pobrano 1 próbkę wody do badań, w której nie 
stwierdzono przekroczeń badanych parametrów. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Bocian jest pobierana 
z 3 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach 
piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. 

Ww. wodociąg w 2018 r. zaopatrywał ŵ  wodę 767 mieszkańców miejscowości 
Zabieżki, gm. Celestynów. 

Mieszkańcy gminy Wiązowna byli zaopatrywani w wodę z 3 wodociągów 
publicznych, w miejscowościach: Rzakta. Lipowo, Majdan zarządzanych przez Gospodarkę 
Komunalną w Wiązownic, ul. Boryszewska 2 oraz z wodociągu lokalnego: hydroforni 
osiedlowej w Zagórzu, gm. Wiązowna, zarządzanego przez Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Lipowo: na 12 pohranych próbek wody do badań, 
w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, wykonanych w ramach kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w 1 próbce wody 
stwierdzono: 

•>300 j tk ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C7 1 ml wody (zaleca się do 200 
jtk/1 ml w kranie konsumenta), próbka pobrana w dniu 02.10.2018 r. Administrator 
wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu sieci 
wodociągowej i płukaniu przyłącza wodociągowego oraz pobrał próbkę wody do 
badania w dniu 22.10.2018 r.. które wykazało, że jakość wody jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami, w' zakresie zbadanego parametru. 
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Surowa woda w wodociągu publicznym Lipowo jest pobierana z 3 studni głębinowych 
i podłega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na złożu mineralnym, gdzie następuje 
odżelazianie i odmanganianie, a jako aktywator złóż stosowany jest nadmanganian potasu. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 754 m ' wody/dobę, zaopatrując w nią 4894 
mieszkańców w miejscowościach: Dziechciniec. Lipowo. Małcanów. Pęclin, Radiówek, 
Rudka. Wola Ducka. Wola Karczewska, Żanęcin. Kąck, Kopki, część Wiązowny. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Majdan: w 11 pobranych próbkach wody do badań 
w zakresie mikrobiologicznym i w 10 pobranych próbkach wody do badań w zakresie 
fizykochemicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez 
administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Otwocku, nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Majdan jest pobierana z 3 studni 
głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach piaskowo-
żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 793,4 m ' wody/dobę, zaopatrując w nią 4980 
mieszkańców w miejscowościach: Emów, Boryszew, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, 
Michałówek, Stefanówka, Zakręt, część Wiązowny. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Rzakta: w 11 próbkach wody pobranych do badań, 
w zakresie mikrobiologicznym i lizykochemicznym. wykonanych w ramach kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, nie stwierdzono przekroczeń 
badanych parametrów. 

Surowa woda dostarczana mieszkańcom z wodociągu publicznego Rzakta jest 
pobierana z 3 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na 
filtrach kwarcowych i katalitycznych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie a do 
dezynfekcji końcowej stosowana jest lampa UV. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 477.8 m-̂  wody/dobę, zaopatrując w nią 1925 
mieszkańców w miejscowościach: Poręby, Bolesławów, Czamówka, Glinianka, Kruszówiec, 
Rzakta. 

Wodociąg lokalny - hydrofornia osiedlowa - Zagórze: na 5 próbek wody pobranych, do 
badań w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w ramach kontroli wewnętrznej 
prowadzonej przez administratora wodociągu, w 1 próbce stwierdzono 

• 2.1 NTU mętności, (wartość zalecana do ! NTU). w próbce wody pobranej do badania 
w dniu 14.06.2018 r. W dniu 12,07.2018 r. administrator pobrał próbkę wody do 
badania, które wykazało, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami, 
w zakresie zbadanego parametru. 

Surowa woda dostarczana mieszkańcom z wodociągu lokalnego, hydrofornia 
osiedlowa w Zagórzu jest pobierana z 1 studni głębinowej i podlega uzdalnianiu poprzez 
napowietrzanie i filtrację na filtrach żwirowych, gdzie następuje odżelazianie 
i odmanganianie. a następnie na l l l t r /e z węglem aktywnym usuwane są uboczne produkty 
chlorowania wstępnego. Do dezynfekcji końcowej stosowana jest lampa UV. 

Ww. wodociąg w 2018 r., produkował 14.1 wody/dobę zaopatrując w nią 40 
mieszkańców osiedla w Zagórzu, gm. Wiązowna, 2 oddziały szpitalne Mazowieckiego 
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Centrum Neuropsychiatrii {Psychiatryczno-Rehabilitacyjny i Leczenia Nerwic) oraz 
mieszkańców pensjonatu „Przystań, Stara Miłosna". 

Mieszkańcy gminy Osieck byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego 
w miejscowości Osieck, administrowanego przez Gminę Osieck. 

Wodociąg publiczny w Osiecku: w 11 próbkach wody do badań, w zakresie 
mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez 
administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Otwocku, nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów. 

Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Osieck jest pobierana 
z 2 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach 
piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował 406,6 m^ wody/dobę. zaopatrując w nią 349] 
mieszkańców w miejscowościach: Augustówka. Czamowiec, Górki, Grabianka. Lipiny. 
Natolin, Nowe Kościeliska, Pogorzel. Rudnik. Sobienki, Wójtowizna. 

Mieszkańcy gminy Sobienie Jeziory byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego 
w miejscowości Sobienie Jeziory, administrowanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji 
Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 
Garwolin. 

Wodociąg publiczny w miejscowości Sobienie Jeziory; na 12 próbek wody pobranych 
do badań, w zakresie mikrobiologicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej 
prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w 1 próbce wody stwierdzono: 

>300 j tk ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C {wartość 
zalecana; 200 j tk / l ml w kranie konsumenta), w próbce wody pobranej do badania 
w dniu 06.03.2018 r. Administrator wodociągu pobrał próbkę wody do badania w dniu 
09.04.2018 r.. które wykazało, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami, w zakresie zbadanych parametrów. Tul. Inspektor nie został 
poinformowany o przeprowadzonych działaniach naprawczych. 

Na 11 próbek wody pobranych do badań, w zakresie fizykochemicznym, wykonanych 
w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru 
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, 
stwierdzono: 

• nieakceptowalny zapach; stęchły. (n.d.z. - akceptowalny przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian) w 2 próbkach pobranych do badania w dniu 10.04.2018 r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku powiadomił administratora 
wodociągu o stwierdzeniu nieakceptowalnego zapachu w wodzie i wniósł o podjęcie 
działań naprawczych. 

Administrator wodociągu pobrał próbkę wody do badania w dniu 
21.05.2018 r., które wykazało akceptowalny zapach. Administrator wodociągu nie 
poinformował o przeprowadzonych działaniach naprawczych. 

• 1,3 NTU mętności (wartość zalecana do 1 NJ U) w 1 próbce wody pobranej do 
badania w dniu 22.06.2018 r. Administrator wodociągu pobrał próbkę wody do 
badania w dniu 04.09.2018 r.. które wykazało, iż jakość wody jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami. Administrator wodociągu nie poinformował 
o przeprowadzonych działaniach naprawczych. 
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Surowa woda w wodociągu publicznym w miejscowości Sobienie Jeziory jest pobierana 
z 3 studni głębinowych i poddawana uzdatnianiu przez napowietrzanie, odżelazianie 
i odmanganianie na filtrach piaskowo-żwirowych. 

Ww. wodociąg w 2018 r. produkował średnio 425 wody/dobę. zaopatrując w nią 6235 
mieszkańców w miejscowościach: Dziecinów, Gusin. Karczunek. Nowy Zambrzyków, 
Piwonin. Przydawki. Radwanków Królewski i Szlachecki. Sewerynów. Siedzów, Sobienie 
Biskupie. Sobienie Kiełczewskie. Sobienie Szlacheckie. Sobienie Jeziory. Stary 
Zambrzyków. Szymanowice Duże i Małe. Śniadków Dolny i Górny, Warszawice, 
Warszówka, Wysoczyn. Zuzanów; 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, że w 2018 r. 
nadzorowane wodociągi powiatu otwockiego produkowały średnio 16478 m'̂  wody/dobę, 
zaopatrując w nią 104 883 mieszkańców powiatu otwockiego, a sieć wodociągowa wynosiła 
1048.6 km. 

Tut. Inspektor informuje, że nie prowadził w 2018 r.. postępowania 
administracyjnego dotyczącego jakości wody w nadzorowanych wodociągach powiatu 
otwockiego. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że nie odnotował 
w 2018 r., /głoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody jak również 
dotyczących jakości w ody w nadzorowanych wodociągach. 
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