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OPINIA SANITARNA
Na podstawieart.3, pkt 3 ustawyz dnia 14 marca19[|5r. o Państwowej InspekcjiSanitarnej
zm,)
(Dz.U.z 2006r. Nr I22,poz.851'zpóźn.

PaństwowyPowiatowyInspektor Sanitarny w Jeleniej Górze
po zapoznaniusię z wnioskiemz dnia 23 listopada2010roku
dotyczącym:

odbioru i wydania opinii sanitarnejo Stacji Uzdatniania Wody w Kalpaczu
przy ul. Gimnazj alnej

Adres obiektu:

58-540Kalpacz, ul. Gimnazjalna/ Leśna,działkanr 378 obrębKatpacz

Wnioskodawca: Firma GUTKOWSKI, Jan Gutkowski,ul. 17 Stycznia92,64-100Leszno
Inwestor:

Gmina Karpacz

nie zgłaszasprzeciwuw dopuszczeniudo użytkowaniaStacji Uzdatniania Wody w Karpaczu
pod wzg|ędemwymagań higienicznychi zdrowotnych
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Uzasadnienie:
obiekt wykonano-zgodnie z projeklem budowy i modemizacji ujęcia wody ,,Majówka'' w Karpaczu
na terenie działki nr 378 obręb Karpacz-4 przy ul. Leśnej i Gimnazjalnej, uzgodnńnym
przez Pństwowego Powiatowego.Inspektora Sanitarnegow Jeleniej Górze z iastrieżęnieln - opinia
sanitarnaz dnia 03 pażdziemika f001 roku, znak: ZNS.TP.ó2-620-30I07.
Na teręnieStacji Uzdatniania Wody znajdująsię:
_ urządzenla i instalacje technologiczne. uzdatniania wody (wody
technologicznej, sprężonęgo
.
powietrza, odprowadzenia wód z pfukania filtrów oraz dawkowanii podchloryiu .odu;,'
.
zbiomik wody czystej o pojemności600 m3 (2 x 300 m3),
odstojnik popłuczyn,
.. międzyobiektowe sieci wodociągowo-kana|izacyjne,
_ zbiornik o pojemności
200 m3.
Pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody wyposażone w instalację wody bieżącej, kanalizacji
sanitamej i ścieków technologicznych oraz instalację elektrycżną. Wentylacja grawitacyjna
pomieszczeń i mechaniczna wyciągowa pomieszczenia chlorowni.
Dopływ wody do komory flltrów z 4 źródełwody:
_ ujęcie powierzchniowe na potoku Bystrzyk,
.
ujęcie drenażowe,'Majówka'',
doprowadzeniewody ze zbiornika przy hotelu Orlinek,
- ujęcie drenazowe przy potoku Bystrzyk.
Maksymalną wydajnośćstacji wynosi 1500 m3/d.
Pod względem mikobiologicznym i fizykochemicznvm w zakresie monitoringu przeglądowegowoda
odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do śpozycia (ończente
o jakościwody z dnia 14 czerwca 201 l roku).
Pod względem clremicznym w zakresie badanych parametrów woda odpowiada wymaganiom
sanitamym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia (orzeczenie o jakości *ódy ' ania
18 kwietnia2011 roku oraz 04 maja201 I roku).
Pod względem flzycznym w zakesie badanego parametru,tj. stężeniaaktywnościalfa i beta, woda
odpowiada wymaganiom sanitamym ustalonym dia wody przeznaczonej do spożycia (orzóczenie
o jakościwody z dnia 20 kwietnia 201 1 roku).
Na odbiorze w dniu 18 stycznia 20l 1 roku sporządzonoprotokół oględzin Nr 5/ZNS/1 l.
obiekt spełniawymagania higieniczre i sanitarneobcwiązującedli powyż'szejdziałalności'
opinię sanitarną wydano na podstawie:

otrzymują:
1.
@)
3.
4.
5.

Wnioskodawca
Inwestor. UrządMiejski w Kaęaczu, ul' Konstytucji.i Maja 54,58.540Karpac
DPWIS we Wrocławiu. DziałZNS
PSSE - SekcjaHK
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