ZARZĄDZENIE Nr 6 /2014
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 01.10.2014 r.
w sprawie ustalenia terminów wykonywania badań laboratoryjnych wody w związku z
produkcją i obrotem środkami spożywczymi

a podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.1), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61 poz. 417 z późn. zm.), pkt 1 a rozdziału VII załącznika II do Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
( Dz. Urz. Nr L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.str.1 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz .U. z 2010 r. Nr
136, poz. 914 z późn. zm.2), zarządzam, co następuje:
§1
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żywności ustala się następującą częstotliwość przeprowadzania
badania wody:
1) Dla zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze- nie rzadziej niż
raz na 1 rok,
2) Dla zakładów wprowadzających do obrotu żywność niepakowaną – nie rzadziej niż raz na 2
lata,
3) Dla zakładów wprowadzających do obrotu żywność wyłącznie pakowaną – nie rzadziej niż
raz na 5 lat.
§2
Badanie wody przeprowadza się ponadto każdorazowo przy ubieganiu się o wydanie decyzji
zezwalającej na rozpoczęcie działalności polegającej na produkcji i wprowadzaniu do obrotu środków
spożywczych.
§3
Dla potrzeb obiektów zaopatrujących się w wodę z wodociągu publicznego – badania wody
przeprowadza się w zakresie mikrobiologicznym ( monitoring kontrolny) a dla zaopatrujących się
z wodociągu lokalnego w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym
( monitoring kontrolny)
§4
W miejscach gdzie organizowany jest wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci i młodzieży
obowiązuje badanie wody nie rzadziej niż 1 raz w roku:
- w przypadku zaopatrywania obiektu w wodę z wodociągu publicznego – badania wody
przeprowadza się w zakresie mikrobiologicznym ( monitoring kontrolny),
- dla zaopatrujących się z wodociągu lokalnego w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym
i organoleptycznym ( monitoring kontrolny).

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz.U. z 2012 r. poz.460 i 892, z 2013r. poz. 2
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z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 171, poz. 1016, Nr 122, poz. 696
2

§5
Bez względu na ustalone wyżej częstotliwości- dodatkowe badanie wody należy wykonać
każdorazowo w zakładach produkujących żywność – po wykonaniu gruntownych zmian lub
przebudowie sieci doprowadzającej wodę.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

