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Opoczno, dnia 26.11 .2020 r. 

Ocena jakości wody przez czonej do spożycia przez ludzi 
Nr 37/SBŚr-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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028) i § 21 ust. I pkt. 1 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 po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 
31.07.2020 r. Nr HK-N/366/2020 i Nr HK-N/367/2020, z dnia 31.08.2020 r. Nr HK-N/428/2020 
i Nr HK-N/429/2020, z dnia 28.09.2020 r. Nr HK-N/506/2020 i Nr HK-N/507/2020, z badań 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. próbek wody pobranych do 
badania w dniu 28.07.2020 r., 25.08.2020 r., 25.09.2020 r. z hydroforni i z sieci wodociągu 
publicznego Opoczno w ran1ach kontroli urzędowej. 

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Opoczno 

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 Opoczno 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. 

Otrzymuje: 
.Q)Burmistrz miasta Opoczno 

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

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno. 


