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OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie:
• art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 59)
• art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późno zm.)
• § 21 i § 22 i § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2294)
oraz na podstawie uzyskanych wyników badania próbki wody pobranej w dniu 05.08.2019r.,
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelska 50
Uzasadnienie
Wyniki badania próbki wody pobranej w dniu 05.08.2019r. z ujęcia indywidualnego SPZOZ w Garwolinie
wykazały, zgodnie ze sprawozdaniem
z badań wody Nr: 198/08/2019/M/l
z dnia 09.08.2019r.,
ponadnormatywną obecność ogólnej liczby bakterii w 222C, w liczbie 237 jtk/l mi, przy zalecanej liczbie w
kranie u konsumenta nie przekraczającej 200 jtk/l mi wody. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uznaje stwierdzoną niezgodność za nieistotną, niestwarzającą
zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.
Mazowiecki Państwowy WOjewódzki Inspektor
Sanitarny przypomina,
iż zgodnie z § 26 ww.
rozporządzenia konsumenci uzyskują informacje o jakości wody: zgodnie z przepisami o dostępie do
informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na
stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 7, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Otrzymuje:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul.
Mazowiecka

26,

STULECIE

Garwolin

08-400

ODZYSKANIA

NIEPODlEOŁOŚCI

100 LAT SLU2:S SANITARNYCH

w POLSCE

