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OCENA< RESOWA
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2021 r.
dla wodociągu publicznm Chroberz
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)
art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
§ 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przenaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294 ) oraz na podstwie sprawozdań
(§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników
przekazywanych do PPIS w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku — Zdroju przedstawia poniżej okresową ocenę jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku — Zdroju oraz w ramch kontroli
wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego za 2021r. (na podstawie wyników
przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru.
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LBW/20/1/21 z dn. 09.02.2021r., (data poboru 26.01.2021r., miejsce poboru próbek:
OZ Chroberz)
LBW/51/1/21 z dn. 19.03.2021r., (data poboru 09.03.2021r., miejsce poboru próbek:
OZ Chroberz)
LHS.9051.1.224.21 dn. 21.04.2021r., (data poboru 14.04.2021r., miejsce poboru
próbek: OZ Chroberz)
LBW/211/1 /21 z dn. 26.07.2021r., (data poboru 13.07.2021r., miejsce poboru próbek:
OZ Chroberz)
LBW/362/1/21 z dn. 18.10.2021r., (data poboru 12.10.2021r., miejsce poboru próbek:
SP Chroberz 22)
oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:
Nr S2/2/21/PG-000/669-1/2020 z dn. 23.02.2021r., (data poboru: 16.02.2021r., miejsce
poboru próbek: Chroberz SP)
Nr S3/6/2 1/PG-000/669-1/2020 z dn. 01.06.2021r., (data poboru: 20.05.2021r., miejsce
poboru próbki: OZ Chroberz)
Nr S1/7/21/PG-000/669-1/2020- z dn. 27.07.2021r., (data poboru: 07.07.2021r.,
miejsce poboru próbki: SP ul. Chrobrego 22)
Nr S5/8/21/PG-000/669-1/2020 z dn. 27.08.2021r., (data poboru: 05.08.2021r., miejsce
poboru próbki: Chroberz ul. Parkowa 12)
Nr S1/9/21/PG-000/669-1/2020 z dn. 28.09.2021r., (data poboru: 08.09.2021r., miejsce
poboru próbki: Chroberz ul. Chrobrego 22)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody
w wodociągu Chroberz w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w częś ci A i B
zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości
wody przenaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294 )

POI. ISI<A
IITUL6*IIE 60ZYóKANIA
N,E,PooLffatesa.61

.
~,.••••

V.s.r`7%,•ii!, •
r<tOr

•*4.4" Je-0RO

PA Ń STWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

r.-~"tw

BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Uzasadnienie:
Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Chroberz
w 2021r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakoscią wody do spożycia
przez ludzi, wykazały jej zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministara Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi ( Dz.0 z 2017r. poz. 2294
Ponadto właściciel/ zarządca wodociągu publicznego Chroberz w 2021r. przeprowadziła w
ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na
2021r. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymagom sanitarnym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych
przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości
wody oraz 5 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań
przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.
Ocenę jakości wody z wodociagu publicznego Chroberz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi
art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolityu Dz.U. z dnia 20215 poz. 2028).
OK/KP
Otrzymują:
I. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej
ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
Do wiadomości:
Wójt Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
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