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Wójt Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
Roczna okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spoży cia przez ludzi

z ujęć i sieci wodociągowej gminy Mierzęcice
za 2020 rok

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z2021 poz. 195),art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań
próbek wrody pobranych w okresie od 02.01-31.12.2020 r. z ujęć i sieci wodociągowej gminy

Mierzęcice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody
prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej z siedzibą przy ulicy

Wolności 133 w Mierzęcicach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
stwierdza:

w okresie od 10.06.2020 r. - 12.06.2020 r. brak przydatności wody do spożycia
pochodzącej

z

ujęcia

Boguchwałowice

przy

ulicy

Białej

zasilającej

sołectwo

Boguchwałowice, ze względu na obecność bakterii grupy coli.
-

nie uwzględniając ww. okresu woda, w badanym zakresie parametrów objętych

monitoringiem kontrolnym i przeglądowym spełniała wymagania i była przydatna

do spożycia przez ludzi.
Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym na rok 2020 harmonogramem

poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym.
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