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HKN.4300.292.2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:
 art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej    (tekst jednolity

Dz.U. z 2015r., poz.1412 z późn.zm.)
 art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków    (tekst  jednolity  Dz .U.  z  2017r. poz.328)
 § 19   Rozporządzenia   Ministra   Zdrowia  z  dnia  13  listopada  2015r.  w sprawie  jakości  wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole  z poboru próbki wody oraz  sprawozdaniu z badań wody
wykonanych  zgodnie  z  wymaganiami  załącznika  Nr  10  w/w  rozporządzenia  z  urządzenia
wodociągowego    o  produkcji  100-1000 m3/d – Czerwin  przedstawionych  w poniższej tabeli:

Data
poboru

Punkt poboru próbki
wody

Nr protokołu
poboru próby

wody

Nr sprawozdania z
badań wody

Laboratorium
wykonujące

badanie
28.04.2017 Zakład Gospodarki

Komunalnej 
w Czerwinie

17679/04/17 3073/04/2017/F/1
3073/04/2017/M/2 
z dnia 11.05.2017

Laboratorium
Badawcze  „Jars” 

w Legionowie
12.06.2017 Zakład Gospodarki

Komunalnej 
w Czerwinie

291.S.Ost HKL.501.1222.2017
 z dnia 20.06.2017

Oddział Laboratoryjny
PSSE w Ostrowi Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza       przydatność      wody do spożycia przez ludzi

z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m3/dobę  w Czerwinie
administrowanego  przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Uzasadnienie 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce  decyzją Nr: HKN. 4300.D-7.2017 z dnia
13.04.2017  prowadził  postępowanie  administracyjne   na  poprawę  jakości  wody  dotyczące
wyeliminowania   podwyższonej  wartości   manganu  w  wodzie  z  urządzenia  wodociągowego
w Czerwinie.
 Z przeprowadzonych  badań wody w ramach  kontroli wewnętrznej  administratora urządzenia
wodociągowego  w Czerwinie, tj.  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie  oraz na podstawie
sprawozdań  z badania wody  wynika, że  spełnia ona wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia  z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi
(Dz. U.  z 2015r., poz. 1989)



      W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce  stwierdził
przydatność wody do spożycia  przez ludzi
 Postępowanie administracyjne zostało zakończone.
 Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnego badania wody z tego urządzenia.
  

Ocenę  z  urządzenia  do  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  –  Czerwin  wydano  w  celu
poinformowania    o   jakości  wody  konsumentów. 

Otrzymuje: 

1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
   ul. Przemysłowa 1
   07-407 Czerwin    

2.Wójt  Gminy Czerwin
    Plac Tysiąclecia 1
    07-407 Czerwin    

3. Strona internetowa : www.ostroleka.psse.waw.pl

4. A/a

http://www.ostroleka.psse.waw.pl/





