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Dotyczy: okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu 

Publicznego Łącko. 
 

 

Szanowny Panie Wójcie, 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. 

poz. 59) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na 

podstawie 6 wyników badań wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych 

monitoringiem grupy A oraz 1 wyniku badania wody w zakresie parametrów objętych 

monitoringiem grupy B wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Łącku oraz 4 wyników badania wody w zakresie parametrów objętych 

monitoringiem parametrów grupy A i 1 wyniku w zakresie parametrów objętych 

monitoringiem grupy B wykonanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, dokonał 

oceny jakości wody wykorzystywanej przez Wodociąg Publiczny Łącko w roku 2020 jako 

spełniającą wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia 

na dzień 31 grudnia 2020r. 

W ramach przedmiotowej oceny uwzględniono informacje oraz dane zgromadzone   

w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w szczególności: 

- dokonano weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2020 w ramach 

kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, w wyniku 
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których stwierdzono brak przekroczeń parametrów określonych ww. rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia, 

- oceniono zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również 

terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdzono 

uchybień, 

- zweryfikowane dane włączono do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu 

o badania własne i dokonano ich analizy. 

Sporządzona ocena nie wskazuje na istnienie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych 

wynikających ze spożywania wody z Wodociągu Publicznego Łącko. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Otrzymują: 

1) Adresat, ePuap: a1q79qfv42/skrytka  

2) aa  
Do wiadomości: 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko, e-mail: zgk@lacko.pl 
Wyk.: B. Knapek, tel. (18) 443-54-64 /wew. 23/  
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