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Bieżąca ocena jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Złota-Lubowiec. 

Działając na podstawie: 
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 
ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie sprawozdania z 
wyników badań  zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/455/1/22 z dnia 22.11.2022r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju 
stwierdza: 

przydatność  wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Złota-Lubowiec. 
Uzasadnienie: 

Ocenę  przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 
22.11.2022r. nr  LBW/455/1/22 z wyników badań  zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem 
działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez 
akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej, ul. St. Batorego 2, 
28- 100 Busko — Zdrój. 
W badanym zakresie jakość  wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika 
nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań  dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294). 

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką  metod 
badawczych, określoną  w załączniki nr 6 do w/w rozporządzenia. 

Ocenę  o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Busku — Zdroju wydał  celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi 
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r.poz. 2028 ze zm.). 
MS/KP 
Zał. spr. z badań  nr LBW/455/1/22  PAŃSTWO POWIATOWY 

INSPEKT° ANITARNY 

Krzy cha 

Otrzymuk:  
1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej, ul. Parkowa 11, 28-425 Złota. 
Do wiadomości: 
42Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota 
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