PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIMANOWEJ
NHK.903.1.2.2021

Limanowa, 12 października 2021 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Krakowska 27 K
34-730 Mszana Dolna

Dotyczy: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028), § 3 ust. 1 pkt 1), ust. 3 pkt 1) i 2), 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 dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych
z wodociągu miejskiego Mszana Dolna Szklanówka:
- w dniu 27 września 2021 r. w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć (3 punkty)
przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej PSSE) w Limanowej próbkobiorcę w ramach nadzoru sanitarnego
oraz
- w dniu 29 września 2021 r. w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć w ramach
kontroli wewnętrznej, próbki pobrane przez próbkobiorcę - pracownika Laboratorium Wody
i Ścieków MZGKiM Sp. z o. o. w Limanowej;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
jakość

wody

z

i bakteriologicznym

przedmiotowego
w zakresie

wodociągu,

wykonanych

pod

oznaczeń

względem
odpowiada

fizykochemicznym
wymaganiom

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 B

https://www.gov.pl/web/psse-limanowa e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /Sanepidlimanowa/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 33 72 101
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 33 72 101, fax: (+48) 18 33 72 438
REGON: 000598902 / NIP: 737-10-06-673

Wykonane oznaczenia: barwa, mętność, smak, pH, przewodność, zapach, bakterie grupy coli
w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, Enterokoki w 100 ml wody, Closrtridium

perfringens w 100 ml wody ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC ±2 w 1 ml wody, chlor
wolny.
Badanie wody próbek pobranych przez pracownika PSSE Limanowa - próbkobiorcę zostało
wykonano przez Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie akredytowany w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr

601,

natomiast badanie wody próbek pobranych przez próbkobiorcę - pracownika Laboratorium
Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o. o. w Limanowej

wykonano w Laboratorium Wody

i Ścieków MZGKiM Sp. z o. o. w Limanowej, zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej decyzją nr 4/NHK/2021 z dnia
27 stycznia 2021 r. znak NHK.9054.1.2021.

Otrzymują:
1. Adresat (ePUAP)
2. Miasto Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna (ePUAP)
3. A.a

Referent sprawy: Krystyna Jamróz, tel. 18 3372101 wew. 3
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