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Na podst 

Zgierz, dnia 05.03.2021r. 
'2łą 

cena obszarowa jakości wody dla Gminy Głowno za 2020r. 

§ 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

- --z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. 

poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2020r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy 

A i grupy B Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że: 

woda produkowana przez Urząd Gminy Głowno na potrzeby wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: 

Mąkolice, Popów, Boczki Domaradzkie, Lubianków - spełniała w 2020r. wymagania zawarte 

w załączniku nr 1 w w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi. 

Urząd Gminy Głowno wyprodukował łącznie w 2020 roku - 278 604,5 m' wody do spożycia zaopatrując 

ogółem ok. 4012 mieszkańców gminy, w tym: 

- wodociąg publiczny Mąkolice - 80 840 m3

zaopatrując ok. 1118 osób, 

- wodociąg publiczny Lubianków 

zaopatrując ok. 950 osób, 

- wodociąg publiczny Boczki Domaradzkie 

zaopatrując ok. 1285 osób, 

- wodociąg publiczny Popów 

zaopatrując ok. 659 osób. 

wody/rok, ok. 221,6 m' wody/dobę, 

- 46 245,5 m' wody/rok, ok. 126,7 m3 wody/dobę, 

93 768,5 m' wody/rok, 256,9 m3 wody/dobę, 

- 57 706,5 m' wody/rok, 158,1 m3 wody/dobę, 

Ponadto część mieszkańców gminy w liczbie ok. 1000 osób, zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu 

publicznego Głowno - woda z tego wodociągu spełniała w 2020r. obowiązujące wymagania. 

Woda w powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej 

filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu. 

Stała dezynfekcja wody w 2020r. nie była stosowana. 

1•01.51(• 

•TUL110111 01,21,KANIA 

MIEPOOLeotoSci 



2 

W zakresie parametrów fizykochemicznych w wodociągu Popów jednorazowo stwierdzono podwyższony 

poziomu utlenialności, którą to niezgodność uznano za niestwarzającą zagrożenia 

dla zdrowia. 

W II półroczu 2020r. rozpoczęła się modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) 

w Boczkach Domaradzkich. Stacja została wyłączona, a mieszkańcy korzystali z wody zakupionej 

z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie. Do końca 2020r. nie zgłoszono do PSSE 

w Zgierzu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego. 

W 2020r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru 

zasilanego przez wodociągi gminy Głowno. 

PANSTWOW POWIATOWY 
INSPEKT A TARNY 

z 

mgr Barbara Wieteska 

Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Głowno 
2. Starosta Powiatu zgierskiego 
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi 


