
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych 
- PPIS w Kaliszu 
- fax.   
- e-mail 
- Sekcja Higieny Komunalnej 
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej 

/62/ 767-76-10
/62/ 767-76-10
/62/ 767-76-42
psse.kalisz@pis.gov.pl
/62/ 767-76-43
higiena.komunalna @psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz

www.psse-kalisz.pl

oryginał/kopia

Kalisz, dn.  30 grudnia 2020 r.
ON-HK.9012.8.42.2020

Zakład Komunalny
Gminy Żelazków Sp. z o.o. 
62-817 Żelazków 141a

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  
Sanitarnej  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  59  z  późn.  zm.),  art.  12  ust.  1  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 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) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza 
przydatność wody do spożycia przez ludzi, 

produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Pólko

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie sprawozdań: 
• z własnych badań jakości wody (próbki pobrane w dniach: 02.03. oraz 03.03.2020 r.) 

nr:
HKL/N-273/2020  z  dnia  05.03.2020  r.,  HKL/N-274/2020  z  dnia  05.03.2020  r., 
HKL/N-275/2020  z  dnia  05.03.2020  r.,  HKL/N-276/2020  z  dnia  05.03.2020  r., 
HKL/N-292/2020  z  dnia  06.03.2020  r.,  N/517/2020/LB-WG/PCH/  z  dnia 
10.03.2020 r.,  N/517/2020/LB-AS/PGC/ z dnia 10.03.2020 r.,

• z  badań  próbek  wody  przekazanych  przez  Prezesa  Zakładu  Komunalnego  Gminy 
Żelazków  Sp.  z  o.o.  i realizowanych  w  ramach  kontroli  wewnętrznej,  zgodnie  
z ustalonym harmonogramem poboru próbek na 2020 rok (próbki pobrane w dniach: 
08.09. oraz 17.09.2020 r.): 
DL-50401/1578/2020 z dnia 11.09.2020 r., DL-50401/1579/2020 z dnia 11.09.2020 r., 
DL-50401/1580/2020 z dnia 11.09.2020 r., DL-50401/1581/2020 z dnia 11.09.2020 r., 
DL-50401/1582/2020 z dnia 11.09.2020 r., SB/98091/09/2020 z dnia 22.09.2020 r.,

• z badań przeprowadzonych po działaniach naprawczych przez:
-  Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp.  z o.o.  
w Kaliszu nr: 
DL-50401/501/2020 z dnia 16.03.2020 r., DL-50401/502/2020 z dnia 16.03.2020 r., 
DL-50401/503/2020 z dnia 16.03.2020 r., DL-50401/550/2020 z dnia 26.03.2020 r., 
DL-50401/551/2020 z dnia 26.03.2020 r., DL-50401/1713/2020 z dnia 24.09.2020 r., 
DL-50401/1832/2020 z dnia 08.10.2020 r., DL-50401/1893/2020 z dnia 14.10.2020 r., 
-Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie nr:
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993 (próbka nr 1770) z dnia 16.11.2020 r., 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi,  pochodzącej z Wodociągu Pólko, 
gdyż jej jakość spełnia wymagania określone w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.

Ww.  badania  zostały  wykonane  przez  Oddział  Laboratoryjny  Sekcję  Badania  Wody 
i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu w zakresie monitoringu 
parametrów grupy A (określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  do  spożycia)  i częściowo  w  zakresie  monitoringu  parametrów  grupy 
B (określonych  w  ww.  załączniku)  oraz  przez  Laboratorium  Badania  Wody  i  Gleby 
Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno  -  Epidemiologicznej  w  Poznaniu  w zakresie  monitoringu 
parametrów grupy B w ramach uzgodnionego harmonogramu poboru próbek na 2020 rok. 
Badania w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody zostały wykonane przez Laboratorium 
Zakładowe  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Kaliszu  oraz  przez 
Laboratorium  Środowiskowe  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Pszczynie.  Badania  po 
przeprowadzonych działaniach  naprawczych zostały wykonane przez ww. laboratoria  oraz 
przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY
INSPEKTOR  SANITARNY 

W KALISZU

dr Marek Stodolny

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Żelazków (ePUAP),
2. a/a.
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