
UWAGA: W razie pytań na temat przekroczeń jonów ołowiu w wodzie z ujęcia Wzdół Parcele, proszę
uspokajać, że zdrowie mieszkańców nie jest zagrożone ijest na to potwierdzenie Państwowego Zakładu
Higieny.
Parametry wody są niezmienne od lat _ w 2013 roku zmíenĘ się tylko pnepisy określające dopuszczalne
normy zawartości ołowiu w wodzie - stąd decyzja SANEPiDu, który akurat W tym roku przeanalizował
badania. Przekroczenia norm są oKREsoWE! (od czasu do czasu} i mają nĺewielką wartość. Zawartość
jonów ołowiu (ta z przekroczeniami} w 2013 roku była jeszcze przepisami dopuszczalna!
PUK realizuje przebudowę i modernĺzacię tego ujęcia wody z planowanym terminem zakończenia nie
później niż na koniec 2020 roku. Zastosowana innowacyjna w skali Europy technologia wyeliminuje
zawartość jonów ołowiu do wartości zgodnej z aktualnie obowiązującymi normamĺ.

DosTARczANlE WODY ODBYWA s!Ę W GoDzlNACH 7:00-15:00

l_
Dowożący wodę trzymają się harmonogramu (chodzi o dzień dostarczenia wody do poszczególnych
miejscowoścĺ.

2

Dowożący upewniają síę, czy pod danym adresem zamieszkują dzieci w wieku 0-6 lat. Jeśli nie, w
kolumnie ''podpis potwĺerdzający odbiór wody'' robĺą adnotację: ''nie mÍeszkają dzieci 0-6 lat''
parafka.

3 Dowożący są zobowíązani zadbać o potwierdzenie podpisem odbioru wody PRZEZ osoBĘ
DoRosŁĄ i poinformować, że klauzula ínformacyjn a zamieszczona jest na stronie ínternetowej

4
W przypadku, gdy nie ma osoby dorosłej, dowożący wrzucają do skrzynki na listy informację o
terminie odbioru wody w siedzibie PUK.

5
Lista z podpisamitrafia do llony lub Karoliny od razu po rozwiezieníu wody - najpóźniej 7:00
następnego dnia (potem one rozdają wodę).

6

W przypadku zgtoszenia ''nowego dziecka" (czy to urodzonego po7.o7.2020 czy to zamieszkałego,
a nie wykazanego na líście), dowożący:
- informują, żeby rodzic zgłosíłtaki stan do biura PUK,
lub
- jeślijest na tyle wody - wpisują takie dziecko odręcznie na dodatkową listę i wydają wodę wg
ogólnych zasad, ale wtedy zobowiązani są sprawdzić wiek dziecka: 0-5 lat (data urodzenia - od
01.0L.2014); przy wątpliwościach muszą prosić o dowolny dokument do wglądu, gdzie wykazana
jest data urodzenia dziecka (niekonĺecznie akt urodzenia, może być np' zgłoszenĺe do przedszkola /
szkoły)

7

W przypadku zgłoszenia się kobiety w ciąży pod adresem, pod który iest dostarczana woda dla
dziecka / dzieci, dowożący:
- jeśli mają na tyle wody, żeby zostawić pod adresem (13 butli), proszą o wypełnienĺe ośwĺadczenia o
stanĺe ciąży, wypełnĺają formularz wydanĺa wody i ją wydają- zobowiązani są do dopilnowania
złożenia podpisu potwierdzającego odbíór wody;
- jeśli nie mają na tyle wody, pytają, czy osoba jest w staníe osobiście lub przez kogoś ją odebrać:

.. jeślitak - zapraszają do biura, wręczają do wypełnienia druk oświadczenia o stanie ciąży oraz
druk upoważnienĺa do odbioru wody przez kogoś, z którymi przyjedzie ktoś po odbiór wody,

.. jeśli nie - dają do wypełnienía oświadczenie o stanĺe cĺąży, na którym kobĺeta w ciąży piszą że ze
względu na brak możliwości osobistego odbioru wody prosi o dowóz Wody, podaie numer
telefonu lub inny kontakt (e-maiI), pod który dostanie lnformację o dnĺu dostarczenia Wody.

Uwaga: druki oświadczenia i upoważnienia sq przykładowe; można napisać podobne odręcznie



8 Wydający upominają się o listy z poszczególnych dni.

9
Wydający upewniają się, czy pod danym adresem zamieszkują dziecí w wieku 0-6 lat, mogą zapytać,
czy znaleźli kartkę w skrzynce.

10 Wydający są zobowiązani zadbać o potwierdzenie podpisem odbioru wody PRZEZ osoBĘ DoRosŁĄ
i poinformować, że klauzula informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej'

1L Po upływie terminu wydający przekazują listę z podpisami do ET

T2

W przypadku zgłoszenĺa ''nowego dzĺecka'' (czy to urodzonego po 7.o7.2020 czy to zamieszkałego, a
nie wykazanego na liście), wydający wpisują takĺe dziecko odręcznie na dodatkową listę i wydają
wodę wg ogólnych zasad, przy czym zobowiązani są sprawdz!ć wiek dziecka:0_6 Iat (data
urodzenia - od 01.01.2ot4|; przy wątpliwościach muszą prosić o dowolny dokument do wglądu,
gdzĺe wykazana jest data urodzenia dziecka (niekoniecznĺe akt urodzenia, może być np. zgłoszenĺe
do przedszkola / szkoły).

Wyiątkowo - w przypadku braku możliwości odbioru wody w sytuacji zgłoszenia nowego dziecka,
może zostać woda dowieziona w czasie, kiedy będzie dodatkowy dzień na dowóz dla kobiet w cĺąży,
zgłaszający musi podać kontakt (telefon, mail), na który zostaníe poinformowany o termínie
dostarczenia wody.

WYDAWAN|E WODY DtA DzlEcl0-6 LAT ODBYWA slĘ W GoDzlNAcH 7:30-11:30
PRzEz DWA NASTĘPNE DNlPo DNlu z HARMoNoGRAMU

WYDAWANIE WoDY KoBlEToM W clĄżY oDBYWA sIĘ WG HARMoNoGRAMU
28,29 SIERPNIA W GODZINACH 12:00-15:00

DaEŃ DoDATKoWY 3L.o7.2o2o W GoDzlNACH 12:00_14:30

13
Wydający proszą o potwierdzenie stanu ciąży zaświadczenĺem do wglądu lub ośwĺadczeníem, a w
przypadku nieosobistego odbĺerania wody o upoważnienie

T4 Wydający uzupełniają lub proszą kobiety w ciąży o uzupełnienĺe listy z adresem,

15 Wydający są zobowiązanizadbać o potwierdzenie podpisem odbioru wody PRZEZ KoBlETĘ W
clĄZY LUB osoBĘ UPOWAŻNloNĄ i poĺnformować, że klauzula informacyjna jest na odwrocie'

16 Po uptywie terminu wydający przekazują listę z podpisamí do ET

T7

W przypadku zgłoszenĺa síę kobiety w ciąży (np. telefonicznie) z brakĺem możliwoścĺ osobistego
odbioru wody, wydający:
- informują, że jest możliwy dowóz wody w terminie późniejszym (po zebraniu wszystkich ĺnformacjí
ile takich adresów będzíe); o teminie Panie zostaną poinformowane na kontakt, który podadzą,
- jeślizgłoszenĺe osobiste - dają do wypełníenia oświadczenie o stanie ciąży,na którym kobieta w
ciąży pĺszą że ze wzg!ędu na brak możllwości osobistego odbioru wody prosi o dowríz wody,
podaje numer telefonu lub inny kontakt (e_mail), pod który dostanie informację o dníu
dostarczenia wody,
- jeślĺ zgłoszenĺe telefoniczne - - uzupełniają dane na formularzu, proszą o podanie kontaktu (numer
telefonu, e-mail) celem poinformowanĺa o terminĺe dostawy wody,
- przygotowują dla dowożących komplet dokumentów, tj.: wypełníony formularz i druk
oświadczenia o stanie ciąży (jeśli wypełniony - spinają trwale, jeśli pusty - do wypełnienia - z

możliwością łatwego odpięcia),
- przekazują komplet do ET celem ustalenia harmonogramu dowozu wody.


