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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 2021 r. poz. 195 z późn.zm. ) 

 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm. ) 

 § 21 ust. 1 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) 

 
po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 

25.01.2023 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z: 

- k.cz., łazienka, Zespół Szkół w Błoniu, ul. Łąki 2  

- hydrant, Radonice 41 

 
i w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 14.02.2023 r. w ramach kontrolnego 

badania jakości wody w zakresie oznaczenia zapachu, poziomu chloru wolnego i parametrów 

mikrobiologicznych z: 

- k.cz., łazienka, Zespół Szkół w Błoniu, ul. Łąki 2  

 
oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: 

- sprawozdanie nr HKL 00511/2023 z dnia 27.01.2023 

- sprawozdanie nr HKL 00510/2023 z dnia 30.01.2023 

- sprawozdanie nr HKL 00509/2022 z dnia 27.01.2023 

- sprawozdanie Nr R/00681/00560/2023/A z dnia 17.02.2023   

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi 

w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Konstantowie 

 

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 25.01.2023 r.  

w ramach kontroli urzędowej wykazała, że woda w jednym z punktów zgodności na sieci wodociągu 

publicznego w Konstantowie nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 



Wyk: IR 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność 

chemicznego, chlorowego zapachu wody, przy wartości określonej w rozporządzeniu dla zapachu - 

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Podjęcie działań naprawczych przez 

przedsiębiorstwo, polegających na usunięciu awarii układu sterowania dozowaniem podchlorynu sodu 

na suw oraz płukaniem sieci wodociągowej, pozwoliły przywrócić akceptowalny zapach wody, co 

zostało potwierdzone w kontrolnym badaniu jakości wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. 

     ul. Towarowa 5, 05-870 Błoni 

2.  Burmistrz Błonia 

     ul. Rynek 6, 05-870 Błonie 

3.  Aa 
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