
                                                                                                           Załącznik
 do zarządzenia Nr 17 /08
 Wójta Gminy Kowiesy

                                                                                                                z dnia 15 lipca 2008 r. 

Procedura  postępowania  na  wypadek  pogorszenia  jakości  wody  w  zakresie 
parametrów  mikrobiologicznych  i  fizyko-chemicznych  dostarczanej  w  ramach 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kowiesy.

Data opracowania: 15.07.2008 r.

I. Cel procedury:     Postępowanie na wypadek pogorszenia w zakresie parametrów 
mikrobiologicznych i  fizyko-chemicznych jakości  wody dostarczanej  w ramach 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kowiesy. 

II. Uczestnicy procedury:  
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.
2. Wójt Gminy Kowiesy
3. Sołtysi z terenu gminy Kowiesy.
4. Konserwatorzy wodociągów z terenu gminy Kowiesy.
5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kowiesy.

III. Prawne podstawy realizacji procedury:
1. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.  Nr 123, poz. 858 z 
późniejszymi zmianami);

2. akty wykonawcze do ustawy,

IV. Opis  postępowania  na  wypadek  pogorszenia  jakości  wody  w  zakresie   
parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

Przedsięwzięcia Wykonawca

1.  a)  Uzyskanie  informacji  o  pogorszeniu  jakości  wody  w  zakresie 
parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,

b)  Uzyskanie  informacji  o  pogorszeniu  jakości  wody  w  zakresie 
parametrów  mikrobiologicznych  i  fizyko-chemicznych  w  wyniku 
prowadzonej  wewnętrznej  kontroli  jakości  wody,  niezwłoczne 
przekazanie  informacji  Państwowemu  Powiatowemu  Inspektorowi 
Sanitarnemu w Skierniewicach.

Wójt 
Gminy 

Kowiesy.



2.  Przekazanie  informacji  właściwemu  konserwatorowi  SUW  
o pogorszeniu jakości wody ( w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z 
jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody 
do odbiorców).

Konserwator 
sieci 

wodociągowej

3. Przekazanie telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości wody 
( ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców):
- właściwym sołtysom,
- „większym” odbiorcom wody z terenu.

Młodszy 
referent ds. 

Infrastruktury 
technicznej

4. Przekazanie informacji  o pogorszeniu jakości wody wszystkim 
mieszkańcom sołectw. Sołtysi

5. a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy  Kowiesy  o  ewentualnej  konieczności  dowozu  samochodami 
strażackimi  wody  z  ujęć,  przeznaczonej  do  celów  gospodarczych  w 
gospodarstwach pozbawionych wody,

b) Powiadomienie OSP w Jeruzalu o konieczności udostępnienia wozu 
strażackiego  wyposażonego  w  zbiornik  z  blachy  ocynkowanej  o 
pojemności  10m³  przeznaczonego  do  przewozu  wody  pitnej  do  czasu 
utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę

Wójt 
Gminy 

Kowiesy

6. a) Dowóz samochodami strażackimi wody przeznaczonej do celów 
gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody,

b) dowóz wody pitnej przez OSP w Jeruzalu do gospodarstw 
pozbawionych wody. 

Prezesi OSP

7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane
poprzez  połączenie dwóch sieci  wodociągowych,  zasilanych z  różnych 
stacji  wodociągowych,  przy  wykorzystaniu  istniejących  „spinek” 
wodociągowych  łączących   sąsiednie  wodociągi  lub  przy  użyciu 
wydezynfekowanych  węży  strażackich,  po  połączeniu  hydrantów  na 
sąsiednich  wodociągach  w  ramach  wodociągów  gminnych  lub 
międzygminnych.

Młodszy 
referent ds. 

Infrastruktury 
technicznej

Konserwator 
sieci 

wodociągowej

8. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania 
sieci wodociągowej,  w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w 
zakresie  parametrów  mikrobiologicznych  oraz  o  ustaleniu  działań 
naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych.

Wójt 
Gminy 

Kowiesy

9.Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i 
fizyko-chemicznych.

Młodszy 
referent ds. 

Infrastruktury 
technicznej



10.Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody.
Sołtysi

www.kowiesy.pl


