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Ocena jakości wody w II półroczu 2020 r.
2 2  12. 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn.zm.) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem 
monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach 
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 
nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości 
wody przez „Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, 
ul. Wschodnia 2 , 47-330 Zdzieszowice, jak i firmę ArcelorMittal Poland S.A., Oddział 
w Zdzieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice w wodociągu 
ZDZIESZOWICE

stwierdza, że woda w badanym zakresie jest przy datna do spożycia przez ludzi i spełnia 
wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

W miesiącu listopadzie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody -  bakteriami 
grupy coli. Wydane zostały decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia z nakazem 
o przeprowadzenie skutecznie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do 
wymagań sanitarnych zawartych w podanym powyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 
rok 2020. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww 
rozporządzeniu. Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miasta Zdzieszowice.

Państwowy
mowy Inspektor Sanitarny

Otrzymują (za pośrednictwem poczty elektronicznej):
1. ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdzieszowicach, 

ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice 
andrzei.krawiec@arcelormittal.com:

2. „Wodociągi i Kanalizacja’’ Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. 
Do wiadomości (za pośrednictwem poczty elektronicznej):

1. Burmistrz Zdzieszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 
akaluzna@zdzieszowice.pl

2. a/aHK
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