
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 
w Rawie Mazowieckiej 

ul. Łowicka 15

Rawa Mazowiecka, dnia 02. 12. 2021r.
Nasz znak: PPIS - HK - 481 / 77 / 2021

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
w Rawie Mazowieckiej 

96 - 200 Rawa Mazowiecka 
ul. Al.Konstytucji 3 Maja 32

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 195 ), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 2028 ), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r, poz. 2294 )

stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego

w Kurzeszynie.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2021 roku. do PSSE w Rawie Mazowieckiej wpłynęło 
sprawozdanie z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badania w dniu 
29. 11. 2021 roku ze stacji uzdatniania wody ( wyjście na siec ) Wodociągu Publicznego w 
Kurzeszynie.
Sprawozdanie z badań: z dnia 08.12. 2021 roku, Nr OL.9052.PBŚiŚP.505.452.2021.
Badanie zostały wykonane w zakresie monitoringu kontrolnego w ramach kontroli 
wewnętrznej przez producenta wody - Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i 
Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32- zgodnie z harmonogramem 
poboru prób wody na rok 2021.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej 
jak i w ramach prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną nadzoru stwierdza się, że jakość 
wody z wodociągu publicznego w Kurzeszynie odpowiada wymaganym parametrom jakości 
określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka;
2. a/a.
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