PAŃSTWOłYY, POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYBNIKU
44-200 Rybnik ul. kpt. L, Janiego

tęl.:

32-42-24-009

pssęłńnik@pi§gay.pl

1

fax:32-42-24-547
Rybnik, dnia 09.10.2020

r,

oNS_HKiŚ. 45 6a.n5.202a
Spółka Wodociągowo-Kanalizacyj na Lyski-Sumina
ul. Rybnicka 2
44-295

Lvski

Państwowy I'owiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że badania próbek wody
pobranych

w dniach 06.10.2020 r. i 08.10.2020 r. z ujęcia głębinowego w Lyskach wykazały,

ze woda w zakresie badanych parametrów nie spełrria wynragań mikrobiologicznych określonych

w

rozporządzeniu Mirristra Zdrowia

przeznaczonej do spozycia przez

z

ludzi

dnia

7

(Dz.U^

grudnia 2017 r.

z 2011

w

sprawie jakośoiwody

r,, poz"2ż94)" stwierdzono obecność

bakterii grupy coli ityrn samym woda nie jest przy<latna do spozycia przezludzi.

W zw:iązku z powyższyln Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przekazuje
kornurrikat

o

braku przydatności wody do spożycia przez |udzi

z

wodociągu publicznego

w Lyskach ceiem jego rozpowszeclrnienia w sposób umożliwialący bezzwłacznę

zapaznanie

się z łlirn konsumentom obszaru, dla którego komunikat wydano.

Załą,cznik: komunikat
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komunikat
Państwowegó Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku

z dnia 09.10.2020 r.

w

sprawie braku przydatnośei wody do spozycia

Wodociągowo-Kanalizacyjnej

z

wodociągu nalezącego do Społki

Lyski-Strmina, ul. Rybnicka

2,

44-295

Lyski

w miejscowości:

Lyski.
Państwowy, Powiatowy Inspektor Sanitarny

w

Rybniku, na podstawie wyników badań

laboratoryjnych wykonanych rł,ramach kontroli wewnętrznej przekazanychptzez włv, Społkę

w dniu 09.|a.20ża r.. próbki wody pobrane w clniach 06.10"2020 r" i 08"rc.202a r. zujęcia
głebinowego w Lyskach informuje, ze jakośćwody odbiega od obowiązujących wymagań

mikrobiologicznych, ze względu na przekroczenie wartościparametrycznej dla bakterii grupy
coli"

W związku z powvższym Państwowy Fowiatorły Irrspektor Sanitalny w Rybniku, decyzją
nr ONS-F{I{iS"4560.125,2020

z

dnia 09.I0,2O2a r. zobowiązał właclzę gminy Lyski oraz

zarządcę wodociągu do:

1" Podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody
pod względem bakterii grupy coli do wymagań rozporządzenia Ministra Zdroutta
z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakościwody przeznaczonej do

spozyci a przez

ludzi

(Dz"U. z 2aI7 t., poz. 2294)"
2.

Skutecznego poinforrnowania odbiorców wody o braku przydatności wody do spozycia.

a
J,

Do czasli uzyskania jakościwody,

pozwalającej

na stwięrdzenie jej

przydatności

do spozycia. zapewnienia odbiorcom alternatywnego żrodła zaopatrzenta

o

w

woclę

odpowiedniej jakości,co zostało natychmiast wykonane (przełączono zasilanie

wodociągu na zasilanie z ujęcia głębinowego w Suminie)

Mieszkańcy ww" miejscowości są zaapatrywani w wodg przydatną dtl spożycia przezlutJzi
z ujęcia głębinowego w Suminie od dnia 09.1a.2a2a r,

Informacja dotycząca jakościwody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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