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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w oparciu o § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 5

rozporządzenia Ministra Zdtowiazdnia7 grudnia ż01'7 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spoĄciaprzezlludzi
(Dz. U. zż017 r.,poz.ż294), na podstawie ocen o których mowa w § 22 ust,1 przesyła ocenę obszarową jakoŚci wody
na podstawie sprawozdań zbadań wody pobranej w ż02l roku z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz

indywidualnych ujęó wody zlokalizowanych na tęrenie gminy Komarów-Osada i stwierdza, że jakośó wody spełnia

wymagania określone w l w r ozporządzeniu.
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Nazwa
wodociągu

producent

wody

Prod.

m3/d

Liczba
ludności

korzystając
ej

z wody
w tys,

Ocena
jakości

wody za rok
2021 (sposób
uzdatniania i

dezynfekcji)

przekroczenia
Parametr

(czas
występowania)

Zgloszone
reakcje

niepożądane
konsumentów

Postępowanie
Przeprowadzone

działania
naprawcze

Komarów
Gmina

Komarów 291,1 2,500

przydatna
do

spożycia;
odżelaziacz

BŃterie grupy
coli

w jtk/l00ml wody
(06.07.żOż1-
13,07.ż02l)

Decyzja o
warunkowej
przydatności

wody do
spożycia

(09.07,202l-
15.07.ż021)

dezynfekcja wody
i urządzeń

wodociągowych,
płukanie

oczyszczające

Janówka
Gmina

Komarów 51,6 0,53 5
przydatna
do spożycia

Szkoła
Antoniówka

Szkoła
Antoniówka

§1 przydatna
do spożycia

Gminny
Budynek

Mieszkalny w
SniaĘczach

Gmina
Komarów

1,4 0,0l5
przydatna
do spożycia

Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przezIudzi jęst ocena zgodności z wymaganiami
określonymiw załącznikach do rozporządzęnia Ministra Zdrowiaz dnia 07 grudnia ż0l7 t, w sprawie jakości wody
przeznaazonej do spożyciaprzez ludzi (Dz. lJ, zż0|7 r,, poz.2294) w aspekcię zagrożęń zdrowotnych, jakie mogą

powodowaó zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.
Na podstawie przeprowadzonych analizpróbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniach 06.07,ż021 r.

i 08.07.żOżl r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzęnia w wodę Komarów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Zamościu szacując ryzyko zdrowotne stwierdził warunkową przydatnośó wody do spozycia przez ludzi z uwagi na

ponadnormatywną obecnośó bakterii grupy col i.



W związku z povłyższym prowadzone było postępowanie administracyjne, w wyniku czego producent Podjął
dzińanianaprawcze g. Oezynrótcję wody iurządzeń wodociągowych, które przyczyniĘ się do poprawy jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia.
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