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1.

OCE A OKRESOWA
Ocena jakości wody prz naczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018
dla wodociągu sieciowego STAWISZYCE

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 ze zm),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j 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 bada ń laboratoryjnych wody (badań wody
prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej) ) na podstawie wyników
przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca pobo, u;,przedstawia poniżej okresową ocenę jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODOCIĄG
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mok
Ib/79/N/18 z dnia 02.03.2018
(Probołowice 58 - posesja)
Ib/133/N/18 z 19.05.2018 (SP
Miernów)
Ib/123/N/18 z25.05.2018
(posesja Miernów 2)
Ib/262/N/18 z dnia
17.08.2018,(Stawiszyce 6)
825/PAF/2018 z dnia
28.03.2018 ( SP Miernów)
2147/PAF/2018 z dnia
21.06.2018 (hydrofornia) 2879/PAF/2018 z dnia
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LHS.9051.1.263. 2018 z
dnia 20.04.2018
( SP Miernów)
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4546/PAF/2018 z dnia
19.11.2018 (SP Miernów)
4546/PAF/2018 z dnia
19.11.2018 (SP Miernówzelazo=244
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SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

25.07.2018 (Probołowice 58)
3715/PAF/2018 z dnia
01.10.2018 (SP Miernów)
Ib/370/N/18 z dnia
04.12.2018( Stawiszyce sklep
RAZEM PPIS-5 /KVV -7
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Legenda:
PIS — Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku — Zdroju
KW- kontrola wewnetrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
mok — monitoring kontrolny
mop — monitoring przeglądowy
e - nie dotyczy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jakość wody w wodociągu publicznym Stawiszyce w badanym zakresie,
spelnia 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:
Ogółem z wodociągu Stawiszyce pobrano do badania 5 prób wody w ramack nadzoru
sanitarnego i 7 prób wody w ramach kontroli wewnętrznej.
W wodociągu Stawiszyce w 2018r. odnotowano jednokrotne przekroczenie parametru żelaza
w jednej próbie wody tj sprawozdanie z badań LHS.9051.1.263.2018 z dnia 20.04.2018rzelazo=244±24
Poinformowano przedsiębiorcę o ponadnormatywnym wynku badania wody.
W dniu 20 kwietnia 2018r,wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przedsiębiorca podjął działania naprawcze, celem doprowadzenia
jakości wody do odpowiadającej wymogom sanitarnym, poinformował 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
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294 ze zm).
Zarządca wodociągu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej 7 badań jakości wody
zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2018r oraz wykonano 5 badań jakości wody w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakością wody.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodcociągu sprawozdań z wyników badań wydał 2
decyzje /o warunkowej przydatności wody i decyzję stwierdzającą przydatność wody/ oraz wydał 12
bieżących ocen jakości wody.
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4
Ocenę 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 (tj
Dz.U. z dnia 2018 poz.1152 ze zm).
HA/KP
Otrzymują:
J. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
a/a
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