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Informacja o podjętych działaniach w związku z zanieczyszczeniem wody 

w wodociągu w Żyrzynie 

 

W dniu 09.10.2019 o godz. 13:40 pracownicy Urzędu Gminy otrzymali telefoniczną 

informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o wykryciu 

podczas badania wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Żyrzynie (zaopatrującego 

miejscowości Żyrzyn i Zagrody), obecności bakterii grupy coli. Niezwłocznie 

skontaktowaliśmy się telefonicznie z Zakładem Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń 

Komunalnych w Bełżycach informując o zaistniałej sytuacji.  

Zwołaliśmy sztab kryzysowy angażując w to pracowników Urzędu Gminy oraz OSP 

z Gminy Żyrzyn. Czas pracy Urzędu Gminy został wydłużony w dniu 09.10.2019 do godziny 

19:00. O godzinie 14:20 otrzymaliśmy pocztą elektroniczną decyzję i komunikat 

stwierdzające brak przydatności wody do spożycia, do przygotowania posiłków, mycia 

naczyń, owoców i warzyw oraz utrzymania higieny osobistej. Komunikat wraz 

z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Żyrzyn oraz wywieszony 

w miejscach publicznych (tablice informacyjne, sklepy, przystanki MZK, SPZOZ 

w Żyrzynie, instytucje publiczne i kościół).  

Zakupiliśmy wodę butelkowaną w ilości 240 szt. butelek 5 l oraz 504 szt. butelek 

1,5 l, która została rozdana mieszkańcom do godziny 18:00 w dniu 09.10.2019. Podczas 

rozwożenia wody przez OSP w Żyrzynie podawane były przez megafon komunikaty głosowe 

o braku przydatności wody z wodociągu do spożycia i punktach dostarczania wody pitnej.  

 Zakład obsługujący wodociągi wypożyczył cysternę o pojemności 3 m
3 

przeznaczoną 

do wody pitnej z MPWiK Puławy oraz zbiorniki o pojemności 1,2 m
3
 w ilości 4 szt. z ZUK 

w Kurowie. Wszystkie zbiorniki zostały zdezynfekowane, wypłukane i zalane wodą pitną 

oraz wystawione przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie, Bibliotece Gminnej w Żyrzynie oraz 

świetlicy wiejskiej w Zagrodach.  

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach 

o godzinie 16:30 w dniu 09.10.2019 przystąpił do chlorowania sieci wodociągowej oraz 

odrębnie instalacji wewnętrznej w budynkach oświatowych w Żyrzynie.  

Sztab kryzysowy opracował harmonogramy dostaw wody pitnej oraz wody do mycia 

na dzień 10.10.2019 które zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy 



Żyrzyn i na portalach społecznościowych. W dniu 09.10.2019 wystąpiliśmy do producenta 

wody mineralnej Nałęczów Zdrój S.A. z prośbą o przekazanie wody pitnej butelkowanej 

i otrzymaliśmy 5 tysięcy butelek 1,5 l (cisowianka). W dniu 10.10.2019 od godz. 8:00 

rozpoczęto wydawanie tej wody. Równocześnie pracownicy OPS w Żyrzynie docierali 

do osób starszych i potrzebujących pomocy z zaopatrzeniem w wodę pitną (zaopatrzono 15 

gospodarstw domowych). Od godziny 15:30 w dniu 10.10.2019 rozpoczynamy dostarczanie 

wody przeznaczonej do mycia z użyciem cysterny samochodowej OSP Bałtów, która została 

wypłukana i zdezynfekowana.  

Złożyliśmy zamówienie na dostawę w dniu 11.10.2019 wody mineralnej butelkowanej 

w ilości 1200 szt. x 5 l. 

Wszystkie instytucje publiczne na terenie obydwu miejscowości zostały zaopatrzone 

w wodę pitną. Ewentualne zmiany harmonogramu dostarczania wody dla mieszkańców będą 

zamieszczane na stronie internetowej Gminy oraz wywieszone w miejscach publicznych jw. 
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