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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Ciężkowice za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Ciężkowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez 
PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę 
Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o.  ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie  
stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.                 
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów,  
      ul. Jana III Sobieskiego 69C 
2. Burmistrz Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Gromnik za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Gromnik w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS 
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład 
Komunalny, ul. Wodna 6 w Gromniku  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez 
ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.              
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Gminny Zakład Komunalny, 33-180 Gromnik, ul. Wodna 6 
2. Wójt Gminy Gromnik, 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2 



3. a/a 
 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Tuchów za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Tuchów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS 
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną 
„Dorzecze Białej” Spółka z o. o.  ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie  stwierdza 
przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.              
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 
 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C 

2. Burmistrz Miasta i Gminy  Tuchów, 33-170 Tuchów, Rynek 1 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. (014 688 65 40) 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez 
PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną 
Spółkę Komunalną Spółka z o. o.  ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze  stwierdza przydatność  
wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39 
2. Wójt Gminy Lisia Góra, 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7 
3. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 
4. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 z wodociągu publicznego Niwka -Radłów za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Niwka - Radłów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego 
przez PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład 
Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka w Niwce stwierdza przydatność  wody do 
spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.             
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Zakład Eksploatacji SUW  Niwka , 33-130 Radłów, Niwka 210 
2. Burmistrz Miasta i  Gminy Radłów, 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7 
3. a/a 

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Ołpiny za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Ołpiny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS w 
Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Szerzynach  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez 
ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.           
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 594 
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Szerzyny za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Szerzyny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS 
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Szerzynach  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez 
ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.             
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 594 
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Żurowa za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Żurowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS 
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Szerzynach  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez 
ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 594 
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 



 

 

 

PPAAŃŃSSTTWWOOWWYY   PPOOWWII AATTOOWWYY     

II NNSSPPEEKK TTOORR  SSAANNII TTAARRNNYY   WW   TTAARRNNOOWWII EE    
Ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów 

sekr. tel. /14/621-70-97, 621-70-98, fax /14/ 621-75-43 

www.psse.tarman.pl  e-mail: tarnow@wsse.krakow.pl        

 NHK.4340.16.2016                                                                 Tarnów,  dnia  17 lutego 2016 r. 
 

 
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 z wodociągu publicznego Wierzchosławice za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Wierzchosławice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego 
przez PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 
Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o. w Wierzchosławicach stwierdza przydatność  
wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o., 33-122 Wierzchosławice 39/3 
2. Wójt Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 
3. a/a 
 

Wyk. D.I. tel. (014 688 65 40) 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Gorzyce za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Gorzyce w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS                   
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie 
Tarnowskiej  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.             
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 
       ul. Zazamcze 53,  33-200 Dąbrowa Tarnowska 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 
3. a/a 

Wyk. D.I. tel. (014 688 65 40) 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Żabno za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Żabno w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS                   
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie 
Tarnowskiej  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.              
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 
       ul. Zazamcze 53,  33-200 Dąbrowa Tarnowska 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 
3. a/a 

Wyk. D.I. tel. (014 688 65 40) 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Pleśna za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Pleśna w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS                  
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Pleśnej stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej,  33-171 Pleśna 240 
2. Wójt Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. (14 688 65 40) 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 z wodociągu publicznego Wietrzychowice za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Wietrzychowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego 
przez PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład 
Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach stwierdza 
przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.           
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów,                                      
33-270  Wietrzychowice 187 

2. Wójt Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Łukanowice - Brzesko za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Łukanowice - Brzesko w ramach nadzoru sanitarnego 
prowadzonego przez PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej 
przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  ul. Solskiego 13 
w Brzesku  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.              
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o. 
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz, Rynek1, 32-830 Wojnicz 
3. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A. w Tarnowie za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A. w Tarnowie w ramach nadzoru sanitarnego 
prowadzonego przez PPIS w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej 
przez Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów 
przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie stwierdza przydatność  wody do spożycia przez 
ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów 
2. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. (014 688 65 40) 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Tarnów za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Tarnów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS 
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie 
Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie  stwierdza przydatność  wody do 
spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów 
2. Prezydent Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 330100 Tarnów 
3. Wójt Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 
4. Wójt Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów….. 
5. Wójt Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 



6. Wójt Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 
7. a/a 

 
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40 
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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego Łękawica za 2015 rok.   

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o: 

− art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                           
( T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), 

− § 17 ust. 1 pkt1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                       
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1989) 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  z badań próbek wody pobranymi w 2015 r.                               
z wodociągu publicznego Łękawica w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS 
w Tarnowie  oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie 
Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie  stwierdza przydatność  wody do 
spożycia przez ludzi. 
Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2015 r. harmonogramem poboru próbek 
wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu całego roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 
organoleptycznych  oraz fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone                            
w załączniku nr 1A, 3A, 2, 3 oraz dla wybranych parametrów z załącznika nr 4 do poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. z 2010 r. Dz. U.            
nr 72, poz. 466).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów 
2. Wójt Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów….. 
3. a/a 
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