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OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 
i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę 
wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 20.04.2021r. z Wodociągu 
Kamień, gm. Sztabin

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Kamień jest przydatna do spożycia przez ludzi 
w zakresie parametrów grupy B.

Uzasadnienie

W dniu 20.04.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru 
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 
pobrał do badań próbki wody z wodociągu Kamień w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badania 
próbek wody zostały przeprowadzone przez trzy laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej i opisane 
w Sprawozdaniach: Nr SWŻ.9051.195.2021 z dnia 12.05.2021r., Nr LPW.9051.155.2021.782.230 z dnia 
30.04.2021r., Nr F.9051.251.2021 z dnia 29.04.2021r.

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych 
grupy B odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W zakresie zbadanych 
parametrów fizykochemicznych grupy B stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru twardość 
(522,0±27,1 mg/l, winno być 60-500 mg/l – wartość podana w przeliczeniu na CaCO3). 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 część D do w/w rozporządzenia twardość należy do grupy parametrów, które nie 
muszą być badane w monitoringu jakości wody prowadzonym zarówno przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne jak i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to parametr, którego badanie może być 
wykonywane przez przedsiębiorstwa wodociągowe w przypadku np. kontroli wewnętrznej procesów korozyjności 
wody w instalacjach wodociągowych.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników badań 
w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Kamień. Jednak w 
związku z wystąpieniem przekroczenia należy prowadzić wzmożony monitoring jakości wody w zakresie 
parametru twardość.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.
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