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                                                                Wójt Gminy Łącko   
                                                      33-390 Łącko 445                                                                  

                                                                 

 

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łącko         

             w 2022 roku.   
 

  Szanowny Panie Wójcie, 

                                                                                                          

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 

4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 

195 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 

11 grudnia 2017r. poz. 2294) – przesyła ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi na 

terenie Gminy Łącko w 2022 roku, z nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Sączu urządzeń wodnych. 

Mieszkańcy Gminy Łącko w 2022r. zaopatrywani byli w wodę do spożycia, produkowaną m.in. przez: 

• Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, w ilości łącznie 735 m3/d który 

administrował wodociąg publiczny Łącko i Czarny Potok. 

Wodociągi te, dostarczają wodę do spożycia dla ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności dla 

około 5210 odbiorców Gminy Łącko.  

W okresie 2022 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego            

w Nowym Sączu z w/w wodociągów publicznych pobrali do badań laboratoryjnych – w ramach 

monitoringu jakości wody realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego             

w Nowym Sączu – próbki wody w wytypowanych punktach poboru wody z częstotliwością zgodną 

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia  11 grudnia 2017r. poz. 2294). Ponadto do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w 2022r. wpłynęły sprawozdania 

z badania wody dostarczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku wykonane w ramach 

kontroli wewnętrznych. 

Woda w wodociągach publicznych Łącko i Czarny Potok poddawana jest okresowej dezynfekcji.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu na podstawie przeprowadzonej 

analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody, w zakresie zbadanych parametrów, pobranych      

z sieci i do sieci w/w wodociągów stwierdził, że zbadane próbki wody na dzień 31.12.2022r. spełniały 

wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia  11 grudnia 2017r. poz. 2294).  

          Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu 

nadzorem objęto 11 ujęć indywidualnych z obszaru Gminy Łącko zaopatrujących m.in. obiekty 

użyteczności publicznej, działalności handlowej i zakłady produkcyjne. 

         Na podstawie otrzymanych przez podmioty wyników badań wody z przedmiotowych ujęć wg. 

zatwierdzonego harmonogramu oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody 

pobranych w zakresie nadzoru sanitarnego przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Nowym Sączu stwierdzono na dzień 31.12.2022r., że jakość wody                              

w nadzorowanych ujęciach indywidualnych spełniała wymagania wynikające  z Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. z dnia  11 grudnia 2017r. poz. 2294).  

Na obszarze objętym siecią wodociągów publicznych Łącko i Czarny Potok oraz siecią ujęć 

indywidualnych nie zgłaszano relacji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.  

 

Z poważaniem 

 

Państwowy Powiatowy  

Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu 

 

mgr inż. Beata Śląska 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

Otrzymują: 

1) Adresat – ePUAP – /a1g79qfv42/skrytka 

2) Starosta Powiatu Nowosądeckiego ul. Jagiellońska 33  33-300 Nowy Sącz, - e PUAP – starostwons/skrytka 
3) Powiatowy Inspektor Weterynarii w Nowym Sączu ul. Głowackiego 34  33-300 Nowy Sącz,  

- e PUAP – wetlach/skrytka 
4) aa 
    wyk.:  B. Knapek (18) 443-54-64   wew.24 
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