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PL. KOŚCIUSZKI 9, 26-300 OPOCZNO TEL. 44 755-23-29 

Nasz znale PPIS-HŚr-HK-455/71/20 

FAX 44 755-23-29 

e-mail:psse.opoczno@pis.lodz.pl 

Opoczno dnia 18.02.2020 r. 

Burmistrz Miasta Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
dotycząca wodociągu publicznego w Kraśnicy 

za 2019 r. 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt l 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1473 z póxn. zm.) oraz§ 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) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie prowadzonego 
monitoringu jakości wody po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody 
pobranych w ramach nadzoru oraz wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych 
w przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, w 
ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w stałych punktach 
monitoringowych, dokonał okresowej oceny jakości wody w 2019 r. i stwierdził, że w 
zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B woda z urządzenia 

wodociągowego w Kraśnicy w 2019 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W analizowanym okresie w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opocznie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. pobrane 
zostały 3 próbki do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości 
dla badanych parametrów określonych w załączniku 1 do w/w rozporządzenia. 



W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
PGK Sp. z o. o. w Opocznie pobrało z urządzenia wodociągowego w .Kraśnicy do badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych 5 próbek wody. 
W w/w próbkach wody pobranych w stałych punktach monitoringowych w zakresie badanych 
parametrów monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wody ponadto stwierdza, że PGK Sp. z o. o. w Opocznie w ramach 
wewnętrznej kontroli jakości wody pobierało do badań laboratoryjnych próbki wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego w Kraśnicy zgodnie 
z ustalonym na 2019 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody z kontroli 
wewnętrznej przekazywane były przez zarządzającego wodociągiem terminowo i zgodnie 
z§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

Do wiadomości: 

p.o. PA.Ń~TWOWY POW ATOWY 
INSP>~!-:TOR SI\,. T ,RNY 
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Sp.:<;1ah:m1 zdrowia ublicznego 

I .Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno. 

2.a/a. 
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

W OPOCZNIE 

PL. KOŚCIUSZKI 9, 26-300 OPOCZNO TEL. 44 755-23-29 

FAX 44 755-23-29 

Nasz znak: PPIS-HŚr-HK-455/67/20 

e-mail:opoczno@pis.lodz.pl 

Opoczno dnia, 18.02.2020 r. 

Burmistrz Miasta Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
dotycząca wodociągu Stac,ja PKP Idzikowice wieś Libiszów 

za 2019 r. 

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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1473 z późn. zm.) oraz§ 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) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie prowadzonego 
monitoringu jakości wody, po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek 
wody pobranych w ramach nadzoru oraz wynikami badań laboratoryjnych próbek wody 
pobranych przez producenta wody PKP Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Warszawie Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w 
Piotrkowie Tryb. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w stałych 

punktach monitoringowych, dokonał okresowt:'.i oceny jakości wody w 2019 r. i stwierdził, że 
w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B woda z urządzenia 
wodociągowego Stacja PKP Idzikowice wieś Libiszów w 2019 r. spełnia wymagania 
określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W analizowanym okresie w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opocznie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. pobrane 
zostały 2 próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. W 1 próbce wody 
stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. Po 
przeprowadzeniu kolejnego badania wynik odpowiadał wymaganiom w/w rozporządzenia. 



W pozostałych próbkach nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 
wartości dla badanych parametrów. 

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
producent wody pobrał z urządzenia wodociągowego Stacja PKP Idzikowice wieś Libiszów 
do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 3 próbki wody ze stałych punktów 
monitoringowych. W pobranych próbkach w zakresie badanych parametrów grupy A nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wody stwierdza, że producent wody w ramach wewnętrznt:j kontroli 
jakości wody pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi z urządzenia wodociągowego Stacja PKP Idzikowice wieś Libiszów zgodnie z 
ustalonym na 2019 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej 
przekazywane były przez zarządzającego wodociągiem terminowo i zgodnie z § 6 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

Do wiadomości: 
1. PKP Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 

Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Słowackiego 29, 97-300 Piotrków Trybunalski; 

2. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ul. Armatnia 14, 
01-246 Warszawa; 

3. „Kaloria" Sp. z o. o. Kruszewiec 108, 26-300 Opoczno; 
4. a/a. 
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W OPOCZNIE V 
PL. KOŚCIUSZKI 9, 26-300 OPOCZNO TEL. 441755-23-29 

Nasz znak: PPIS-HŚr-HK-455/62/20 

FAX 441755-23-29 

e-mail:opoczno@pis.lodz.pl 

Opoczno dnia, 17.02.2020 r. 

Burmistrz Miasta Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
dotycząca wodociągu publicznego w Opocznie 

za 2019 r. 

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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1473 z późn. zm.) zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczon~j do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie prowadzonego 
monitoringu jakości wody, po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek 
wody pobranych w ramach nadzoru oraz wynikami badań laboratoryjnych próbek wody 
pobranych w przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie, 
ul. Krótka 1 w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w stałych punktach 
monitoringowych, dokonał okresowej oceny jakości wody w 2019 r. i stwierdził, że w 
zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B woda z urządzenia wodociągowego w 
Opocznie w 2019 r. spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 
W analizowanym okresie w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opocznie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. pobranych 
zostało 23 próbek wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z 
zaplanowanym rocznym harmonogramem, w 3 próbkach wody stwierdzono obecność bakterii 
grupy coli i w 1 . stwierdzono przekroczenie mętności Po przeprowadzeniu działań 

naprawczych i przeprowadzeniu kolejnych badań wyniki odpowiadały wymaganiom w/w 
rozporządzenia. 

Dodatkowo pobrano 5 próbek wody sprawdzających jej jakość z czego w 1 próbce 
stwierdzono bakterie enterokoków kałowych w ilości 1 jtk. Wynik ten nie potwierdził się w 
kolejnym badaniu. 



W pozostałych próbkach nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 
wartości dla badanych parametrów. Dla ·wyników, które nie znalazły potwierdzenia w 
kolejnym badaniu i po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego nie prowadzono postepowania 
administracyjnego, ponieważ nie powodowały końcowej negatywnej oceny jakości wody. 

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie pobrało z urządzenia 
wodociągowego w Opocznie do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 27 próbek 
wody zgodnie z zaplanowanym harmonogramem na 2019 r. 
W 1 próbce stwierdzono przekroczenie wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 
72 h. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i przeprowadzeniu kolejnych badań wyniki 
odpowiadały wymaganiom w/w rozporządzenia. 

W pozostałych próbkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości 
parametrów określonych w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wody ponadto stwierdza, że PGK Sp. z o. o. w Opocznie w ramach 
wewnętrznej kontroli jakości wody pobierało do badań laboratoryjnych próbki wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego w Opocznie zgodnie z 
ustalonym na 2019 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej 
przekazywane były przez zarządzającego wodociągiem terminowo i zgodnie z § 6 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

Do wiadomości: 

p.o. PAŃSTWOWY WIATOWV 
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1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
ul. Krótka 1 
26-300 Opoczno. 

2. a/a. 



Nasz znak: PPIS-HŚr-HK-455/72/20 

Opoczno dnia, 18.02.2020 r. 

Burmistrz Miasta Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
dotycząca wodociągu publicznego w Januszewicach 

za 2019 r. 

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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1473 z późn. zm.) oraz§ 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) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie prowadzonego 
monitoringu jakości wody po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody 
pobranych w ramach nadzoru oraz wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych 
w przez PGK Sp. z o. o. ul. Krótka 1 w Opocznie w ramach wewnętrznej kontroli jakości 
wody prowadzonej w stałych punktach monitoringowych, dokonał okresowej oceny jakości 
wody w 2019 r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B woda z 
urządzenia wodociągowego w Januszewicach w 2019 r. spełniała wymagania określone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W analizowanym okresie w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opocznie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. pobrane 
zostały 2 próbki do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości 
dla badanych parametrów określonych w załączniku 1 do w/w rozporządzenia. 



W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
PGK Sp. z o. o. pobrał z urządzenia wodociągowego w Januszewicach do badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych 5 próbek wody. 
W w/w próbkach wody pobranych w stałych punktach monitoringowych w zakresie badanych 
parametrów monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie w ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wody ponadto stwierdza, że PGK Sp. z o. o. w ramach wewnętrznej 
kontroli jakości wody pobierała do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego w Januszewicach zgodnie z ustalonym na 
2019 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej 
przekazywane były przez zarządzającego wodociągiem terminowo i zgodnie z § 6 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

Do wiadomości: 
1. PGK Sp. z o. o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 
2. a/a. 
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