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

:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w oparciu o § 23 ust. 1, ż,3 pkt.2, ust. 5
rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spoĄciaptzezludzi
(Dz. U. z2017 r,, poz. ż294), na podstawie ocen o których mowa w § 22 ust.l przesyła ocenę obszarową jakości wody
na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w 20ż0 roku z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada i stwierdza, że jakośó wody spełnia
wym agan i a określone w/w rozpor ządzeniu,
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Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spoĘcia przęz ludzi jest ocena zgodności
z Wmaganiami okreŚlonymi w zńącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r, w sprawie
jakoŚci wody przeznaczonej do spoĘcia przęzludzi (Dz, U. z2017 t., poz.2294) w aspękcie zagrożeń zdrowótnych,
jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz próbek wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu29.09.20ż0
r. z indywidualnego ujęcia wody SzkoĘ Podstawowej w Antoniówce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w ZamoŚciu szacując ryzyko zdrowotne stwierdził brak przydatności wody do spoĄcia przez lvdzi z uwagi na
ponadnormatywną obecność bakteri i grupy col i.



W związku zpowyższym prowadzone było postępowanie administracyjne, w wyniku czego Producent Podjął

działania naprawcze ti. il.ńr.t..ię wody i urządzeń wodoóiągowych, które przyczyniły się do poprawy jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia.
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