
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
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SE.1 a-4261/255/17 Busko-Zdrój, dnia 10.01.2018r. 

O C E OKRESOWA 

Ocena jakości wody przezn zonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 
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), 
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia? czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm), 
- 	art.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody 

przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 z 2015 poz.1989) 
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 

lb/92/N/17 	z 	dnia 
10.10.2017 (Osiedle Graby 
posesja nr2) 
lb/258/N/17 	z 	dnia 
16.10.2017 (Osiedle Graby 
posesja 10) 

r 	-- 

2 

KW 

2279/PA F/2017 	z 	dnia 
04.07.2017 (Osiedle Graby 
3) 
3010/PAF/2017 	z 	dnia 
25.08.2017 (Złota Graby 3 

2584/07/2017/M/2 
31.07.2017 ( Złota Graby 3) 
2584/07/20I7/F/2 	z 	dnia 
31.07.2017(Złota Graby 3) 

4 4 

RAZEM PPIS/KW 4 6 
Legenda: 
PPIS — Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku — Zdroju 
KW- kontrola wewnetrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego 
mok — monitoring kontrolny 
mop — monitoring przeglądowy 

- nie dotyczy 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

stwierdza 

jakość wody w wodocągu publicznym ZŁOTA GRABY w badanym zakresie, 
spelnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporzadzenia 

Uzasadnienie: 

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscią 
wody do spożycia przez PP1S w Busku-Zdroju z wodociągu sieciowego Złota Graby oraz w ramach 
kontroli wewnętrznej wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989). 
Zarządca wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził 4 badania jakości wody zgodnie z 
ustalonym harmonogramem na 2017r 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 4 oceny o przydatności wody do 
spożycia . 

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 
(Dz.U, z dnia 2017 poz.328 ze zm). 
HA/KP 

Otrzymują:  

1. Wójt Gminy Złota, W. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota 

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

3. a/a 
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SE.1 a-4261/255/17 

OttES A 
Ocena jakości wody przeznac 

dla wodociągu sie 

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2018r. 

RESOWA 
do spożycia przez ludzi za rok 2017 

ego STAWISZYCE 

Działając na podstawie: 
art. 4 ust. 1 pkt. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm), 

art.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody 
przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 z2015 poz.1989) 

oraz na podstwie sprawozdań (5 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 
Stawiszyce mok rnop 

Liczba 
wydanych 

ocen 
RAZEM 

Kontrole 
PPIS 

lb/58/N/17 z dnia 
28.02.2017 (Probołowice 
58 - posesja) 
lb/113/N/17 z 10.05.2017 
(SP Miemów ) 
16/123/N/17 z25.05.2017 
(posesja Miernów 12) 
lb/213/N/17 z dnia 
16.08.2017,(Stawiszyce 6) 

LHS.9051.1.269.2017 z dnia 
08.05.2017( SP Miernów)-
mętność=2,5±0,3,Fe=243±23 5 

KW 

716/PAF/2017 z dnia 
13.04.2017(Hydrofornia 
Stawiszyce) 
2278/PAF/2017z dnia 
04.07.2017 (SP Miernów ) 
- 
3407/PAF/2017 z dnia 

21.09.2017 (SP Miernów ) 
3946/PAF/2017 z dnia 
23.10.2017 (Stawiszyce 43) 

2584/07/2017/M/1 z dnia 
31.07.2017 (Stawiszyce 6 
2584/07/2017/F/1 z dnia 
31.07.2017 (Stawiszyce 6 

6 6 

RAZEM PPIS-5 /KW -6 6 11 



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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

stwierdza 

jakość wody w wodocągu publicznym STAWISZYCE w badanym zakresie, 
spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporzadzenia 

Uzasadnienie: 

Ogółem z wodociągu Stawiszyce pobrano do badania 5 prób wody w ramack nadzoru 
sanitarnego i 6 prób wody w ramach kontroli wewnętrznej. 

W wodociągu Stawiszyce w 2017r. odnotowano jednokrotne przekroczenie parametru mętności 
i żelaza w jednej próbie wody tj sprawozdanie zbadań LHS.9051.1.269.2017 z dnia 08.05.2017r-
mętność=2,5 ±0,3,Fe=234±23 

Poinformowano przedsiębiorcę o ponadnormatywnym wynku badania wody,zalecono 
podjęcie działań naprawczych,celem doprowadzenia jakości wody do odpowiadającej wymogom 
sanitarnym oraz poinformowanie P.Powiatowego Inspektora sanitarnego w Busku-Zdroju 
o zakończeniu. działań naprawczych. Po zakoćzeniu działań naprawczych pobrano próby wody,które 
wykazały poprawę jakości wody 

Przeprowadzone analizy pozostałych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego 
nad jakoscią wody do spożycia oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego 
Stawiszyce wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989). 

Zarządca wodociągu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej 6 badań jakości wody 
zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2017r oraz 5 badań jakości wody w ramach nadzoru 
sanitarnego nad jakością wody.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na 
podstawie przedstawionych przez zarządcę wodcociągu sxprawozdań z wyników badań wydał 1 
decyzję stwierdzającą przydatność wody oraz 5 bieżących ocen jakości wody. 

Ocene jakości wody z wodociagu sieciowego Stawiszyce 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 
(Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm). 

HA/KP 	 PAŃSTWOWY P gWIATOWY 
INSPEKTOR S NITARNY 

Otrzymują: Krzyszt.f o a 
1. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota 

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

3. a/a 
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OCENd OKRESOWA 

Ocena jakości wody przeznaczr ej do spożycia przez ludzi za rok 2017 
dla wodociągu sieciowego 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 2017 r, poz. 1261), 
- art. 12 ust. ł ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm), 

- art.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości 
wody przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 z 2015 poz.1989) 

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 
Chroberz mok mop 

Liczba 
wydanych 

ocen 
RAZEM 

- 	Ib/7/N/17 z dnia 
I 

23.01.2017 (Sklep 
Chroberz) 

- 	1b/168/N/17 z dnia 

Kontrole 14.07.2017 (OZ LHS.9051.1.299.2017 z dnia 
PPIS Chroberz )- 05.05.2017( SP Chroberz) 

, 	3 4 

- 	Ib/259/N/17 z dnia 16 
10.2017 ( SP Chroberz) 

2272/PAF/2017 z dnia 

21.02.2017(SP Chroberz) 

1577/PAF/2017 z dnia 643/09/2017/M/2 z dnia 

Kontrole 26.06.2017 (SP 19.09.2017( sieć) 

KW Chroberz) 
643/09/2017/F/2 z dnia 
19.09.2017 

7 7 

1815/PAF/2017 z dnia 

26.06.2017 (Sp Chroberz) 
3011/PAF/2017 z dnia 



PAŃSTWO 
INSPEKT° 

Krzysz 

POWIATOM 
ITARNY 

ocha 

25.08.2017(Chroberz 
ul.Ogrodowa 
3408/PAF/20 I 7 z dnia 
21.09.2017 (SP 
Chroberz) 

RAZEM PPIS -4 KW-8 
	

7 

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

stwierdza 

jakość wody w wodocągu publicznym CHROBERZ w badanym zakresie, 
spelnia wymagania określone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia 

Uzasadnienie: 

W wodociągu publicznym Chroberz w 2017r.przeprowadzone analizy próbek wody pobranych 
w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscią wody do spożycia oraz kontroli wewnętrznej 
wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989) 
Ogółem pobrano 4 próby wody w ramach nadzoru sanitarnego i 8 prób wody w ramach 
kontroli wewnętznej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie 
przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badania wody wydał 
6 bieżących ocen jakości wody oraz jedną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w zakresie wymagań dot:substancji promieniotwórczych.-sprawozdanie 
nr.209/09/2016//F2 . otrzymane w dniu 23.01.2017r. 

Ocene jakości wody z wodociagu sieciowego 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 (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm). 
HA/KP 

Otrzymują:  

1.Wójt Gminy Złota  

2.Samorzadowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej  

3.a/a 
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Ocena jakości wody przeznac onej do spożycia przez ludzi za rok 2017 
dla wodociągu sieciowego 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 2017 r., poz. 1261), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia? czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm), 
art.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody 
przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 z 2015 poz.1989) 

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 

Lubowiec 
mok mop 

ocen  

Liczba 
wydanych RAZEM 

Kontrole 
PPIS 

Ib/8/N/17 z dnia 23.01.2017 
(SPZłota) 
16/167/N/17 z dnia 
14.07.2017 (UG Złota) 
lb/236/N/17 z dnia 
09.09.2017 (Wola 
Chroberska 2) 
1b/308/N/17 z dnia 
20.11.2017 (SZGK Złota) 

LI-15.9051.1.298.2017 z dnia 
08.05.2017 (OZ Złota) 

, 

5 

1 

KW 

271/PAF/2017 z dnia 
21.02.2017(SZGK Złota) 

1578/S/17 z dnia 
26.06.2017 (SZGK Złota) 
3012/PAF/2017 z dnia 
25.08.2017 (SZGK Złota) 
3947/Paf/2017 z dnia 
23.10.2017 (Urząd Gminy 
Złota) 

643/09/2017/M/1 z dnia 
19.09.2017 (sieć) 
643/09/2017/F/1 z dnia 
19.09.2017 

6 

RAZEM PPIS/KW 6 11 



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

- nie dotyczy 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

stwierdza 

jakość wody w wodocągu publicznym ZŁOTA LUBOWIEC w badanym zakresie, 
spelnia wymagania określone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia 

Uzasadnienie: 

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscią 
wody do spożycia i w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Złota Lubowiec 
wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporzadzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 20I5r poz. 1989). Ogółem zgodnie z 
ustalonym harmonogramem na 2017r przebadano 5 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 6 prób 
wody w ramach kontroli wewnętrznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na 
podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 6 
bieżących ocen jakości wody. 

Ocene jakości wody z wodociagu sieciowego Złota Lubowiec 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 (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm). 

HA/KP 
-ni-VO W Y 

INSPEKT° 
OWIATOWY 
NITARNY 

Otrzymują: 	 Krzysz 

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

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

lala 

cha 
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