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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WOIiY URZĄD MIEJSFa
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Strzelcach Opo~skkh

z wodociągu publicznego Sucha ~ 2022 -01- 19
nadzień 31 grudnia 2021 r. L dz

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)
oraz * 21 ust. 1. pkt 1, * 22 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 Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Sucha
z wylączeniem parametru azotanów.

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań
z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10,
47-100 Strzelce Opolskie.

Woda spelnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do 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) z wyłączeniem parametru azotanów. W związku z przekroczeniami w
wodociągu wydawano decyzje finansowe oraz komunikaty. Ostatni komunikat nr 14/2021 wydano
23.12.2021r.:

1. zawartość azotanów w czwartym kwartale 2021r. wahała się od 55 mg/l do 57 mg/l.
Stężenie azotanów w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 50 mg/I;
2. aktualnie woda w ujęciu Sucha, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych, nie
stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych,
3. uwzględniając wytyczne i zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH —

Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH — PIB), woda w wodociągu publicznym Sucha nie
może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla noworodków i
niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz kobiet ciężarnych.
4. możliwe jest stosowanie domowych filtrów do usuwania azotanów;
5. zaleca się stosowanie w diecie dzieci do 3 roku życia produktów o niskiej zawartości
azotanów szczególnie zawartych w warzywach i peklowanym mięsie,
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6. zaleca się stosowanie w diecie składników o właściwościach przeciwutleniających takich
jak kwas askorbinowy, zielona herbata, czy kakao, produkty z dużą zawartością witaminy C,
E i A,
7. woda wodociągowa może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w
przypadku niemowląt.
8. jakość wody w wodociągu publicznym Sucha jest stale monitorowana.
Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na

2021 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.
Wodociąg publiczny Sucha obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Sucha oraz Rozmierz.
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