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Nasz znak: PPIS/HKN-864/4110/258/LL/2020 Płock, dnia 24.09.2020r. 

 

KOMUNIKAT nr 1 z dnia 24.09.2020r. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku 

w związku z awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m.st. Warszawy 

 

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku  zawiadamia, że w związku z awarią 

układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy  wzmożono kontrolę jakości wody do spożycia 

pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock.   

Na podstawie bieżących sprawozdań z laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 

23.09.2020r. oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach  21-22.09.2020r uzupełnionych 

o oznaczenia kolejnych parametrów, stwierdza się brak przekroczeń wartości normatywnych 

oznaczanych parametrów, – woda w sieci wodociągu płockiego spełnia wymagania  dla wody                 

do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.              

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).     

Woda jest przydatna do picia bez ograniczeń.     

Ponadto, w związku z informacją o uruchomieniu w dniu 22.09.2020r. awaryjnego systemu, którego 

celem jest powstrzymanie zrzutu ścieków do Wisły i zaleceniem GIS, PPIS w Płocku odstępuje od 

codziennego poboru próbek wody z wodociągu płockiego do badań laboratoryjnych. Monitoring jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym urządzeniu będzie prowadzony dwa razy w tygodniu 

przez okres dwóch tygodni od dnia 24.09.2020r. W przypadku  zaprzestania awaryjnego przesyłu 

ścieków do oczyszczalni Czajka, wzmożony monitoring zostanie natychmiast przywrócony. 

Kolejne wyniki badań przedstawiane  będą w komunikatach dotyczących jakości wody aktualizowanych   

i dostępnych na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Płocku 

pod adresem: www.plock.psse.waw.pl.  

Prezydenta Miasta Płocka proszę o rozpowszechnienie komunikatu w sposób  zapewniający 

zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego ten komunikat wydano. 
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