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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 

Zgierz, dn. 14.04.2021 r. 

Gmina Głowno 
ul. Kilińskiego 2 
95-015 Głowno 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §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 Zgierzu, po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z badań próbek wody pobranych w dniu 30.03.2021 r. z wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia Lubianków, w ramach kontroli urzędowej przez pracowników PSSE 
w Zgierzu (badania wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 
— sprawozdania Nr PSSE-OL-LHK/1/124/2021, Nr PSSE-OL-LHK/1/124-N/2021, 
Nr PSSE-OL-LHK/1/125/2021, Nr PSSE-OL-LHK/1/125-N/2021, Nr PSSE-OL-LHK/1/126/2021 
i Nr PSSE-OL-LHK/1/126-N/2021 z dnia 02.04. 2021r.) z SUW Lubiankowie — woda podawana do 
sieci i punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Łubianko 25b i Lubianków 45 ( szkoła ) 

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi. 
W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A) w w/w próbkach wody 
stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała ona wymagania określone w załączniku nr 1 część A, 
tabela nr 1-1p.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do 
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). 
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