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Zakład Gospodarki Komunalnej 

33-171 Pleśna 240 

 

 

Informacja o jakości wody z wodociągu lokalnego 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając na podstawie:  

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

(tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261 z późn. zm.),  

  §20 ust.1, pkt 8 i §21 ust.1, pkt 3 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 sprawozdaniem cząstkowym z badań próbki wody pobranej w dniu  

08 maja 2018 r. pochodzącej z wodociągu publicznego Pleśna w punkcie poboru  

w Szkole Podstawowej w Lichwinie, nr próbki 1371//NS, po rozważeniu stopnia zagrożenia 

dla zdrowia stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi przy 

konieczności jej gotowania przed spożyciem u odbiorców. 

W badanej próbce wody stwierdzono powyżej 300 kolonii ogólnej liczby 

mikroorganizmów w 22
0
C po 72 h przy zalecanej ilości nie przekraczającej 200 kolonii. 

Zatem jakość wody w zakresie badanych wskaźników mikrobiologicznych nie spełnia 

wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie 

zobowiązuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej do podjęcia niezwłocznie działań 

naprawczych związanych z poprawą jakości wody, o których należy powiadomić PPIS  

w Tarnowie na piśmie w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma. 

 

Państwowy  Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Tarnowie 

 

Roman Bartuś 

Lek. chorób wew.- spec. med. przemysłowej 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 
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