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Uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 

Tytuł aktu prawnego oraz 
publikatory  (Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w języku 
polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania dla 
produktu określone w akcie 
prawnym 

Informacja czy 
zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu nadzoru 
rynku 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2020 
r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.   U. z 2017 r., 
poz. 2294),  
w związku z art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. 
zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl
/isap.nsf/DocDetails.xs
p?id=WDU201700022
94 
 
https://isap.sejm.gov.
pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20010720
747  

Materiały i 
wyroby 
używane do 
uzdatniania 
wody 
przeznaczo
nej do 
spożycia 

Ocena higieniczna wydawana 
na podstawie dokumentacji  
zawierającej: 
1) opis rodzaju 

zastosowanego 
materiału, wyrobu, 
substancji chemicznych i 
ich mieszanin z 
aktualnymi atestami 
higienicznymi 
jednostki uprawnionej do 
wydawania takich 
atestów, 
uwzględniającymi w 
szczególności 
częstotliwość 
pobierania próbek wody 
wprowadzonej do 
jednostkowych opakowań 
wykorzystywanych do 
przechowywania wody 
w celu wykorzystania jej 
w sytuacji nadzwyczajnej 

2) określenie planowanego 
miejsca i przeznaczenia 

Każdy materiał i 
wyrób używany 
do uzdatniania 
wody 
przeznaczonej do 
spożycia przez 
ludzi powinien 
posiadać 
pozytywną ocenę 
higieniczną 
państwowego 
powiatowego 
inspektora 
sanitarnego. 

Właściwy 
terenowo 
państwowy 
powiatowy 
inspektor 
sanitarny: 
https://www.gov.p
l/web/gis/stacje-
sanitarno-
epidemiologiczne 
 

Właściwy 
terenowo 
państwowy  
wojewódzki 
inspektor 
sanitarny:  
https://www.gov.p
l/web/gis/stacje-
sanitarno-
epidemiologiczne 
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zastosowania materiału, 
wyrobu, substancji 
chemicznych i ich 
mieszanin 
stosowanych w procesie 
uzdatniania lub 
dystrybucji wody lub 
nowej technologii 

3) w przypadku stosowania 
produktu biobójczego 
także dokument 
dopuszczający ten 
produkt biobójczy do 
obrotu, z określonym 
zakresem jego 
stosowania. 
 

Ocena powinna być poparta 
wynikami badań wykonanymi 
w laboratoriach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej lub 
laboratoriach o 
udokumentowanym systemie 
jakości prowadzonych badań 
jakości wody, 
zatwierdzonym przez 
Państwową Inspekcje 
Sanitarną. 
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