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SE.I a- 4261/2/19 Busko-Zdrój, dnia 10.01.2019r. 

OCE 	OKRESOWA 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018 

dla wodociągu sieciowego ZŁOTA GRABY 

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 2017r. poz. 1261 ze zm), 

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm), 

art.22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody 

przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 z 2017 poz.2294 ze zm) 

oraz na podstwie sprawozdań  (§ 8 ust.2) z wyników badań  laboratoryjnych wody (badań  wody 

prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej na podstawie wyników 

przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru),przedstawia poniżej okresową  ocenę  jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

WODOCIĄG 
Złota Graby 

mok mop 
Liczba 

wydanych 
ocen 

RAZEM 

Kontrole 
PPIS 

Ib/103/N/18 	z 	dnia 
09.04.2018 	(Osiedle 	Graby 
posesja nr2) 
Ib/325/N/18 	z 	dnia 
15.10.2018 	(Osiedle 	Graby 
posesja 10) 

2 2 

KW 

849/PAF/2018 	z 	dnia 
29.03.2018 (SZGK Złota) 
2880/PAF/2018 	z 	dnia 
25.07.2018 (Złota Graby 3 

2 2 

RAZEM PPIS/KW 4 4 

Legenda: 
PPIS — Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku — Zdroju 
KW- kontrola wewnetrzna prowadzona przez przedsiębiorcę  wodociągowego 
mok — monitoring kontrolny 
mop — monitoring przeglądowy 
N - nie dotyczy 

 

PULBKA 

STI.IlECIE °UZYSKANIA 

N tePOOLCOLOrdei 100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE 

  



POLSKA 

STULISCIE OP Z YSIK ANIA 

NICPOCILCOLO ŚĆ I 100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE 

PAŃSTWOWY 
INSPEKTO 

Krzyszto 

WATOWY 
ITARNY 

Socha 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

stwierdza 

jakość  wody w wodociągu publicznym Złota Graby w badanym zakresie, 
spełnia wymagania określone w części A i B zał.nr  2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi 
(Dz.U.z 2017r.poz.2294 ze zm). 

Uzasadnienie: 

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscią  
wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu sieciowego Złota Graby oraz w ramach 

kontroli wewnętrznej wykazały jej zgodność  z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294 ze zm). 

Zarządca wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził  2 badania jakości wody zgodnie z 

ustalonym harmonogramem na 2018r oraz 2 badania w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością  
wody.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych 

przez zarządcę  wodociągu sprawozdań  z wyników badań  wydał  2 oceny o przydatności wody do 
spożycia oraz 2 oceny jakości wody na podstawie sprawozdań  z badań  porzeprowadzonych w ramach 
kontroli urzędowej. 

Ocene jakości wody z wodociagu sieciowego Złota Graby 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 tj 
( tj Dz.U. z dnia 2018 poz.1152 ze zm). 

HA/KP 

Otrzymują:  

Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota  

Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota 

a/a 


	00000001
	00000002

