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OCENA OKRESOWA 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: 

 art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), 

 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r., o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), 

 § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 2294),  

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań prób wody pobranych w ramach kontroli 

wewnętrznej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie 

Tarnowskiej oraz w ramach prowadzonego przez PPIS w Dąbrowie Tarnowskiej nadzoru 

sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej 

mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska w drugim półroczu 2019 r., 

 

                                                                 stwierdza, 

przydatność wody do spożycia przez ludzi. 

 

Uzasadnienie 

Badania jakości wody  prowadzone były zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym  na 2019 rok, 

harmonogramem poboru prób w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa 

wodociągowego oraz nadzoru bieżącego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Dąbrowie Tarnowskiej, w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych 

w Załączniku nr 2 do  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 
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Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań prób wody, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdził  przydatność wody do spożycia przez ludzi.  

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Dąbrowie Tarnowskiej wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi  

art. 12 ust. 5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania 

mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” – ustawy z dnia   

7 czerwca 2001 r., o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.). 

 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

     w Dąbrowie Tarnowskiej 
 

     mgr Anna Klimowska 

     Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  (e-PUAP) 

2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Zazamcze 53 

3. A/a 
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