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Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów za I półrocze 2016 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 okresie od                
02.01. – 30.06.2016 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 jakości wody prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2016 r. harmonogramem 
poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym                           
i  przeglądowym.  
Jakość wody w ciągu I półrocza 2016 r. 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 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów 
2. Prezydent Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów 
3. Wójt Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 
4. Wójt Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642  
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 


