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Zakopane, dnia 26 lipca 2022 r. 

HK.9020.2.368.2022 

 

Pan 

Leszek Dorula 

Burmistrz Miasta Zakopane 

 

ul. Kościuszki 13 

34-500 Zakopane 
 

 

 

Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2022 r.  

dostarczanej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o., 

ul. Karłowicza 35c, 34-500 Zakopane 

 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem (PPIS), w związku z art. 4 

ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 1-3 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), na podstawie: 

- 95 wyników badania wody do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli 

wewnętrznej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o., w tym 89 

w zakresie parametrów grupy A oraz 6 w zakresie parametrów grupy B oraz 

- 22 wyników z badań jakości wody wykonanych przez PPIS w Zakopanem w ramach 

nadzoru nad ww. wodociągiem, w tym 21 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie 

parametrów grupy B, 

ocenił wodę dostarczaną przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową 

Sp. z o.o. w I półroczu 2022 roku, jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 

nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

W ramach przedmiotowej oceny PPIS, uwzględniając informacje oraz dane zgromadzone 

w zakresie prowadzonego monitoringu jakości wody, w szczególności: 

mailto:psse.zakopane@sanepid.gov.pl


ssttrroonnaa  22  zz  22 

1. dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w I półroczu 2022 roku 

w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną 

Grupę Kapitałową Sp. z o. o. oraz wyników własnych badań wody, w wyniku których 

nie stwierdził przekroczeń.  Jednocześnie PPIS wskazuje, że w I półroczu 2022 r. nie 

wpłynęły żadne skargi konsumentów na jakość wody podawanej poprzez SEWIK 

Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o., w związku z jakością wody 

podawanej konsumentom; 

2. ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem jak również 

terminowość przesyłania danych do PPIS, w zakresie których nie stwierdził uchybień; 

3. zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu 

o badania własne i dokonał ich analizy. 

W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Zakopanem nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez 

wodę dostarczaną przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o. 

 

Z poważaniem: 

 
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Zakopanem 
 

z mgr inż. up. Izabela Sarna 
Główny Specjalista ds. Systemów Jakości 

 
                                               

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa-HK 

 

Sporządziła: Wioletta Graca-Dorociuk tel.18 20 68 697 wew. 23  

 


