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Wójt Gminy Komarów- Osada
ul. Rynek 15
22-435 Komarów -Osada

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w oparciu o 23 ust. 1, 2,3 pkt.2, ust. 5
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przęmaczonej do spozyciaprzez\udzi
(Dz, U. z2017 t., poz,2294), na podstawie ocen o których mowa w ż2 ust.1 przesyła ocenę obszarową jakości wody
na podstawie sprawozdań zbadń wody pobranej w 2019 roku z wodociągów zbiorowego zaopatzenia w wodę oraz
indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada i stwierdzą że jakość wody spełnia
wymagania określone w lw rozporządzeniu.
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Postępowanie
Przeprowadzone

działania .

naprawcze

Komarów Gmina
Komarów ż9I,t 2,63a

przydatna
do spożycia

Janówka Gmina
Komarów 5 1,6 0,53 5

prrydatna
do spożycia

Podstawą nadzoru nad jakością wody ptzeznaczonej do spożycia przęz ludzi jest ocena zgodności
z wymaganiami określonymi w zńącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ll,sdzi Qz.U, z 2017 r., poz. 2294) w aspekcie zagrożeń zdrowotnycĘ
jakie mogą powodować zanieczyszczeniapojańające się w wodzie.

Na podstawie przeprowadzonych analizpróbek wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 15.i0.20l9
r. z indyr,vidualnego ujęcia wody Szkoły w Antoniówce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu szacując
ryzyko zdrowotne stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z lwagi na ponadnormatywną obecność
bakterii grupy coli.
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W związku zpo@sTymprowadzone było postępowanie adminiskacyjpe, w wyniku czego producent podjął
działania napra\ilcze tj. dezynfekcję wody iurządznń wodociągowyĄ które przyczyntły się do poprawy jakości wody
przemaczonej do spozycia.
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