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Opoczno, dnia 03.08 2020 r. 
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Ocena jakości ::~~·::: ~:~::;·:~·:::~cia pnez ludzi 

Nr 7/SHŚr-HK/2020 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), 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. 
1437 z późn. zm.) i § 21 ust.I pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
z dnia 11.02.2020 r Nr SB/10985/02/2020, z dnia 13.05.2020 r. Nr SB/42427/05/2020, z dnia 
19.06.2020 r. Nr SB/57056/06/2020, z dnia 15.07.2020 r. Nr SB/69260/07/2020 z badań 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Polska 
Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe uL Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna próbek wody 
pobranych do badania w dniu 04.02.2020 r., 05.05.2020 r„ 15.06.2020 r„ 07.07.2020 r. ze studni 
i z hydroforni wodociągu publicznego Kraśnica w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na 
podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opocznie 

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kraśnica 

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Opocznie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu 
publicznego Kraśnica w zakresie badanych parametrów 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. 

Otrz mu·e: 
1. unnistrz miasta Opoczno 

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 
2.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 
3.a/a. 


