PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki, dnia 03.12.2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie:
• art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U . z 2017 r. poz, 1261 z póżn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r,
poz. 1152 z póżn.zm ), § 22 ust.l w związku § 20 ust.l pkt 10 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U . poz. 2294)
oraz na podstawie badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Janów
w okresie od 23.12.2017 r. do 30.11.2018 r., w ramach monitoringu jakości wody
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku
Mazowieckim i w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, zgodnie
z harmonogramem na bieżący rok, w niżej wymienionych punktach:
-

Stacja Uzdatniania Wody ~ Janów - woda podawana do sieci,
Stacja Uzdatniania Wody- Janów- woda surowa,
sieć - Janów uł. Strażacka - Szkota Podstawowa,
sieć - Ignaców 9,
sieć - Karolina ul. Lotników 5,
sieć - Anielew ul. Brzozowa 32,
sieć - Kolonia Karolina ul. Urocza 1

po rozpatrzeniu wyników zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Janów.
UZASADNIENIE
Sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem w w/w
punktach poboru z wodociągu publicznego Janów pozwalają ocenić, że jakość wody
w zbadanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U . poz. 2294).
Otrz^'lmlj^]:
^2)Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
2.Wójl Gminy Mińsk Mazow iecki ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazow iecki

p o Państwowego Powiatowego
lnspektor<|ai litarnego
w Mińsku l^iiwieckim

Ewa EM 'Jurek

