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OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

• Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

• art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

• ii 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 16/N/Mak i 17/N/Mak sporządzonych w dniu 

05.02.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdania: 

HKL.501.265.2020 i HKL501.266.2020 z dnia 10.02.2020 r.,

oraz w protokole nr: 42/S/Mak sporządzonym w dniu 05.05.2020 r. i na podstawie uzyskanych 

wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.764.2020 z dnia 13.05.2020 r.,

oraz protokole nr: 52/N/Mak sporządzonym dnia 01.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników 

badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1258.2020 z dnia 13.07.2020 r.,

oraz protokołach nr: 67/N/Mak i 68/N/Mak sporządzonych dnia 26.08.2020 r. i na podstawie 

uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.1689.2020 i

HKL.9052.1690.2020 z dnia 31.08.2020 r.,

oraz protokole nr: 76/S/Mak sporządzonym dnia 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników 

badań a/w. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.2062.2020 z dnia 22.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 83/S/Mak sporządzonym dnia 09.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników 

badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2095.2020 z dnia 12.10.2020 r.,

oraz sp awozdania z badań wody nr: SB/107682/10/2020 z dnia 2020-10-16

z punkt 5w zgodności w :

- Stacja paliw GOZANA, ul. Mazowiecka,
- Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9,
- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji 100-1000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38 

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie 

Mazowieckim

Państwowy Powiatów Ins&ktor Sanitarny 
w Makow/e Mhcwieckim,

/ / V
mgr inż. Anna!Zmęska-Na piórkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, 

06-200 Maków Mazowiecki.
3. a/a.


