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     Pan Adam Ciszkowski
     Burmistrz Halinowa

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
za rok 2022 dla gminy Halinów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 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 z późn. zm.),

 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 z późn. 
zm.),

 § 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)

przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 
2022 rok dla gminy Halinów.

Liczbę zaopatrywanej ludności przez wodociąg, dane o wodociągach oraz ich średnią 
produkcję wody  na terenie gminy Halinów przedstawiono w tabeli. 

L.p. Producent 
wody

Nazwa 
wodociągu/ujęcia 
indywidualnego

Produkcja 
wody m³/d

Liczba 
zaopatrywanej 

ludności

Ocen wody 
na koniec 

2022 r.
1. Zakład 

Komunalny 
w Halinowie

Mrowiska 1817 11212 Przydatna 
do spożycia 

2. Zakład 
Komunalny 
w Halinowie

Okuniew 537 3172 Przydatna 
do spożycia 

3. Zakład 
Komunalny 
w Halinowie

Wielgolas 
Duchnowski

392 1403 Przydatna 
do spożycia 

W wodociągach publicznych Mrowiska, Okuniew i Wielgolas Duchnowski 
woda przed wprowadzeniem do sieci wodociągowej poddawana jest procesom 
uzdatniania polegającym na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. Parametry                  
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te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
Jednakże mogą one powodować zmiany organoleptyczne wody, co w konsekwencji 
może być nie do zaakceptowania przez konsumentów. 

W celu oceny jakości wody wodociągowej prowadzone były systematyczne 
badania monitoringowe. Badania te organizowane były na zasadach określonych              
w rozporządzeniu i obejmowały zarówno badania nadzorowe przeprowadzane przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną jak i badania kontroli wewnętrznej wykonywane  przez 
producentów wody. Pobrane próbki wody nie wykazywały przekroczeń 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych. 

Osoby korzystające z wody do spożycia w strefie zaopatrzenia w wodę      
gminy Halinów w 2022 r. nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze 
spożyciem wody. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowiecki w 2022 r. nie 
prowadził na obszarze gminy Halinów żadnego postępowania administracyjnego,                     
w zakresie jakości wody. W związku z brakiem przekroczeń, nie przeprowadzano 
działań naprawczych.

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań laboratoryjnych wody wykonanych     
w 2022 r. z wodociągów publicznych Mrowiska, Okuniew i Wielgolas Duchnowski 
zasilających w wodę gminę Halinów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                      
w Mińsku Mazowieckim nie stwierdził istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców. 

Opracowała Joanna Krupa
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