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HK.4460.1.8.2017.DS

Na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 13 listopada 20I5r.

(Dz.U,2015r. poz. 1989) w sprawie jakości rvody ptzęznaczonej do spożyciaprzęzludzi oraz

sprawozdań zbadań wody z dnia 16,08.20I]r. od nr 387/WA{/OWI7 do nr 39lIWłITlOW17,

pobranej z wodociągu sieciowego w Oleśnie zarządzanego przęz Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o,o. \\, Oleśnię (protokół z dnia 07,08,20I7r. nr

HK.4460.1.8.2017.DS) Państwowy Porviatorł,y Inspektor Sanitarny w Oleśnie stwierdza, że

jakość lł,ody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i

bakteriologiczntę w w/w wodociągu sieciowynr nie budzi większyclr zasttzeżen.

W związku zpowyższym lvoda jest dopuszczona do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje jednak, że w punkcie SU|V
(woda uzdatniona) odttotowano podwyższone stężenie nmnglnu 57 pg/l Mn (przy pozionie
tfttości - 8,6). Jest to o tyle niepokojqce z uwogi na fakt, iż w ostutnim czasie na ujęciu
zostało wymienione złoże w jednym z Jiltrtiw u poziom nungunu stale rośnie (ostatnie
badania wykonane przez PPIS w Oleśnie w maju wykazały stężenie nu poziontie 47 pg/I Mn;
również badania w ramaclt kontroli wewnętrznej wskazujq na granicąte wartości).
W zwiqzku z powyższym proszę o zwrócenie uwagi na poprawność procesów uzdutniania
wody i poĘęcie działań zmierzajqcyclt do obniżenia poziomu manglnu w wodzie.
Obecność w wodzie nrun4arul moze wpłyvvać pośrednio na powstawanie niekorzystnych zmian
cech wody. W wodzie o zawartości manganu mogq rozwijać się bakterie manganolue,
nadajqce wodzie nieprzyjemny stęchły zapach i smak. Mangan powońtje równiez cienlnienie
jasnych tkanin podczas prania (co moze być przyczynq licznych skarg konsumentów) oraz
cienlnych osadóv, na urzqdzeniach sanitarnych. Generalnie utrzymanie s,tęzenia mlnganu ,v
v,odzie ną ylyjściu ze Sracji na poziomie określonym normq (tj. poniżej 50 g Mn/l) gy,cłrantuje
utrzymanie sieci u, czystości oraz zabezpiecza przed wystqpieniem opisanych powyżej zjawisk.
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