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 Komunikat  

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba gm. Stary Zamość, 

 powiat zamojski 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadamia, że wyniki analiz próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały: 

 

- brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
W związku z powyższym została wydana decyzja o braku przydatności wody do spożycia oraz nałożono 

obowiązki na właściciela sieci Wójta Gminy Stary Zamość: 

- unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych; 

- niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez 

ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców                       

i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania; 

- przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Zamościu wraz                          

z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Stary Zamość; 

- przedstawienie PPIS w Zamościu wyników badań wykonanych w ramach kontroli 

wewnętrznej; 

- zapewnienie konsumentom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody                                

z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z przepisami; 

jednocześnie zezwolił na: 

 - utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji                      

i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie 

ustępów). 

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania 

próbek wody. 

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Ponadto informuję, że: 

1. Wodociąg zaopatruje w wodę ok.3600 mieszkańców miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary 

Zamość, Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne, Kol. Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan 

Sitaniecki, Nowa Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski. 

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: obecność bakterii grupy coli.. 

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej. 

 

z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

                                                                                                                 w Zamościu 

                                                                                                         Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego 

                                                                                                                    Genowefa Nowak 
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