
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W KALISZU 

Telefony: 
- informacja o numerach 
  wewnętrznych        /62/ 767-76-10                                                                                          ul. Kościuszki 6 
- PPIS w Kaliszu      /62/ 767-76-10                                     62-800 Kalisz 
- fax.                           /62/ 767-76-42                                                                                      www.psse-kalisz.pl 
- e-mail                       psse.kalisz@pis.gov.pl                                                                            
- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43   
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej   higiena.komunalna@psse-kalisz.pl  

oryginał/kopia 

Strona 1 z 2 

 
Kalisz, dn. 29 listopada 2017 r. 

ON.HK.420.42.15.2017 
 
Wójt Gminy Żelazków 
Urząd Gminy  
62-817 Żelazków 138  
(ePUAP) 
 

 
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 328 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu: 

 
stwierdza 

 
że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez Wodociąg 

Dębe i dystrybuowanej na terenie miejscowości: Dębe, Szkurłaty, Skarszew, Florentyna oraz 
Biernatki, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 

 
 

Uzasadnienie 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie: 

1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
przekazanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o.: 
a) realizowanych według ustalonego harmonogramu na 2017 r., (pobranych w dniach  

25 oraz 26 września 2017 r.) nr: 
 DL-50408/536/2017 z dnia 28 września 2017 r., 
 DL-50408/537/2017 z dnia 28 września 2017 r., 
 DL-50408/538/2017 z dnia 28 września 2017 r.,  
 DL-50408/539/2017 z dnia 28 września 2017 r., 
 SB/93153/10/2017 z dnia 2 października 2017 r. 

b) realizowanych po wystąpieniu okoliczności, które spowodowały pogorszenie jakości 
wody (pobranych w dniu 6 czerwca 2017 r.) nr: 
 DL-50408/263/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., 

c) realizowanych w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych 
(pobranych w dniu 28 marca 2017 r.) nr: 
 SB/59272/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., 

2) analizy podejmowanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. działań 
naprawczych, mających na celu dostosowanie jakości wody z obszaru zaopatrzenia 
Wodociągu Dębe do obowiązujących wymagań w tym zakresie w okresie od dnia  
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10 kwietnia 2017 r. do dnia 6 czerwca 2017 r. po wystąpieniu okoliczności, które 
spowodowały pogorszenie jakości wody, 

3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.: 
a) uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań, 

wykonywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w ramach 
kontroli wewnętrznej w 2017 r. z obszaru zaopatrzenia Wodociągu Dębe, 

b) weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków 
Sp. z o.o. wyników badań wody (o których mowa w pkt 1) oraz ich analizę i ocenę, 

c) weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków 
Sp. z o.o. informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych, 

d) wykonanie badań próbek jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z obszaru zaopatrzenia Wodociągu Dębe, zgodnie z ustalonym przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2017, 
udokumentowanych następującymi sprawozdaniami nr: 
 HKL/N-646/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.,  
 HKL/N-647/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.,  
 HKL/N-648/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.,  
 HKL/N-649/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.,  
 HKL/N-650/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.,  
 N/879/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., 

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez 
Wodociąg Dębe i dystrybuowanej na terenie miejscowości: Dębe, Szkurłaty, Skarszew, 
Florentyna oraz Biernatki, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 
 

 
p. o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu 

Anna Napierała 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o. o.  

62-817 Żelazków 141a, 
2. aa.  
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