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Garwolin, dn. 09.12.2020 r. 

HK.4110.107.2020 

OCENA JAKOŚCI WODY 

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 2020 r. poz. 2028) 

• § 21 ust. 1 i § 22 ust. 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) 

 

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 

04.02.2020 r. z  wodociągu Kamionka w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Kamionka – 

woda podawana do sieci 

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 

Nr 4400/01/2020/M/3 z dnia 07.02.2020 r., Sprawozdanie z badań Nr 4400/01/2020/F/3 

z dnia 07.02.2020 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. 

rozporządzenia; 

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.39.2020 z poboru 

próbek wody dokonanego w dniu 28.04.2020 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła -  Głosków; 

Szkoła - Borowie  

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie                                   

nr OL-LBW.6210.339/n-340/n.2020 z dnia 04.05.2020 r., wykonanych zgodnie                       

z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;  

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 

04.05.2020 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Borowie  

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 

Nr 4813/04/2020/M/2 z dnia 07.05.2020 r., Sprawozdanie z badań Nr 4813/04/2020/F/2 

z dnia 08.05.2020 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. 

rozporządzenia; 

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.48.2020 z poboru 

próbek wody, dokonanego w dniu 16.06.2020 r. z ww. wodociągu: Szkoła Głosków 

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 

Nr OL-LBW.6210.485/n.2020 z dnia 23.06.2020 r., Sprawozdanie z badań 

Nr OL-LBW.6210.486/n.2020 z dnia 23.06.2020 r., Sprawozdanie z badań 

Nr OL-LBW.6210.487/n.2020 z dnia 30.06.2020 r., Sprawozdanie z badań 

Nr OL-LBW.6210.488/n.2020 z dnia 15.07.2020 r., Sprawozdanie z badań próbki wody 

Nr HKL.9052.1.02774.2020 z dnia 30.06.2020 r., Sprawozdanie z badań próbki wody nr 491 

z dn. 24.06.2020 r.,  wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. 

rozporządzenia, 
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po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 

25.08.2020 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Kamionka – woda 

podawana do sieci 

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 

Nr 2094/08/2020/M/3 z dnia 28.08.2020 r., Sprawozdanie z badań Nr 2094/08/2020/F/3 

z dnia 31.08.2020 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. 

rozporządzenia; 

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.80.2020 z poboru 

próbek wody dokonanego w dniu 22.09.2020 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła -  Głosków; 

Szkoła - Borowie  

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie                                   

nr OL-LBW.6210.820/n-821/n.2020 z dnia 25.09.2020 r., wykonanych zgodnie                       

z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;  

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 

18.11.2020 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Borowie  

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 

Nr 2966/11/2020/M/3 z dnia 21.11.2020 r., Sprawozdanie z badań Nr 2966/11/2020/F/3 

z dnia 24.11.2020 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. 

rozporządzenia; 
 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi 

z wodociągu publicznego Kamionka 

zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-

Kanalizacyjnych 

Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin 

 

 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Garwolinie 

Dorota Brojek 

 

 

 

 

 

 Otrzymują: 

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne,               

ul. Garwolińska 3,  08-400 Garwolin; 

2. Urząd Gminy Borowie; 

3. Aa. 


