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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, w odpowiedzi na pismo z dnia 
6 lipca 2021 r. informuje, że mieszkańcy gminy Przecław oraz dwóch ulic w mieście Mielcu, 
zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociąg sieciowy zlokalizowany 
w miejscowości Tuszyma. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
dostarczanej na terenie gminy Przecław jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu 
Sp. z o.o. 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10, który jest jednocześnie odpowiedzialny za 
jakość produkowanej wody.

W odpowiedzi na pytanie: Czy władze powiatu Uczą się z ewentualnością zagrożeń dla 
zdrowia ludzi zwierząt, czy monitorują sytuację związaną z jakością wody wykorzystując 
powiatowe inspekcje i służby PPIS w Mielcu informuje, że jakość wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi jest monitorowana we wszystkich wodociągach w powiecie zgodnie 
z§  6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). Wewnętrzna kontrola jakości wody 
realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, obejmuje wykonywanie 
badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych z częstotliwością nie mniejszą niż 
określona w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia, tj. dostosowaną do objętości 
dostarczanej lub produkowanej wody w strefie zaopatrzenia [m3/24 h] > 100 < 1000. Według 
danych pozyskanych od ZGK w Przecławiu wynika, że roczna produkcja wody wynosi około 
990 m3 na dobę. Zgodnie z w/w załącznikiem na 2021 r. w wodociągu sieciowym Tuszyma 
zaplanowano pobór 4 próbek wody- monitoringu parametrów grupy A [liczba próbek/rok] 
oraz 1 próbkę wody- monitoring parametrów grupy B [liczba próbek/rok].

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na 2021 r., w ramach 
nadzoru sanitarnego zaplanował tą samą częstotliwość poboru próbek wody z wodociągu 
sieciowego Tuszyma, które podlegają badaniu w laboratoriach inspekcji sanitarnej.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne, obejmuje również wykonywanie badań jakości wody 
każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, jej 
pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, 
wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, 
powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego -  
w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Przecławiu w/w przypadkach prowadzi kontrolę wewnętrzną.

Na podstawie § 21 ust. 1 tego samego rozporządzenia- Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Mielcu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody, z nadzoru 
sanitarnego bądź kontroli wewnętrznej, stwierdza przydatność wody do spożycia, warunkową 
przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia wydając stosowną
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decyzję administracyjną dla ZGK w Przecławiu. Ponadto informuje o jakości wody 
Burmistrza Przecławia oraz wydaje stosowny komunikat dla mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje że, działając na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt ł ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j.Dz.U.2021.195), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2020.2028) oraz 
§ 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U.2017.2294), dokonuje co roku obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi na terenie gminy Przecław i zamieszcza na stronie internetowej 
(https://www.gov.pl/web/psse-mieIec/ocena-obszarowa-jakosci-AVody),
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