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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach działając na podstawie  art.  4 

pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) 

oraz 22 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), biorąc pod uwagę  

sprawozdania z przeprowadzonych badań  jakości wody pobranej w ramach nadzoru nad jakością  

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie 

z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach 

harmonogramem, dokonał  oceny okresowej jakości wody za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

z wodociągu publicznego Bartoszyce. 

Woda z wodociągu publicznego Bartoszyce dostarczana była przez Wodociągowo-

Cieplowniczą  Sp.  z o. o. „COWIK" w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach prowadzonego przez PPIS 

w Bartoszycach bieżącego nadzoru nad jakością  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

pobrano 21 próbek wody w punktach zgodności: ul. Przemysłowa 10A, ul. Wajdy 18, 

ul. Sikorskiego 27, ul. Ogrodowa 7, ul. Chilmanowicza 2, Stacja Uzdatniania Wody 

w miejscowości Bartoszyce, w tym: 

- bakteriologiczne - 21 próbek wody, w tym 18 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego 

i 3 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego; 

- fizykochemiczne — 21 próbek wody, w tym 18 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego 

i 3 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego; 

- kwestionowane —0 próbek wody. 

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przez Wodociągowo-

Cieplowniczą  Sp.  z o. o. „COWIK" w Bartoszycach pobrano 19 próbek wody w ww. punktach 

zgodności, w tym: 

- bakteriologiczne - 19 próbek wody, w tym 17 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego 

i 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego;  
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- fizykochemiczne — 19 próbek wody, w tym 17 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego 

i 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego; 

- kwestionowane — 0 próbek wody. 

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę  bakterii grupy coli, liczbę  Escherichia 

coli, liczbę  enterokoków kałowych oraz ogólną  liczbę  mikroorganizmów w 22°C. 

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono  pH,  przewodność  elektryczną, chrom, ołów, 

kadm, miedź, sód, magnez, glin, wapń, mangan, żelazo, nikiel, arsen, selen, antymon, bor, 

siarczany, chlorki, fluorki, utlenialność, jon amonowy, azotany, azotyny, cyjanki, rtęć, twardość  

ogólną, WWA, benzen, Itrichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, pestycydy oraz 

lpestycydów. 

Z parametrów organoleptycznych oznaczono mętność, barwę, smak, zapach. 

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Bartoszyce spełnia 

wymagania określone w załączniku nr 1 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) 

w zakresie oznaczonych parametrów. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach 

stwierdza: 

przydatność  wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bartoszyce. 

Panstwowy  Pow:  ewy Inspektor Sanitarny 
w B toszycach 

mgr inż. irosiawa Tabaka 

Otrzymują: 
1. Adresat, 
2. a/a. 

Do wiadomości: 
1. Wodociągowo-Ciepłownicza  Sp.  z o. o. „COWIK" w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce.  
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