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OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2015
dla wodociągu sieciowego ZŁOTA

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 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),
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):
368/OBS/N/15 z dnia 31 03 2015 (Niegosławice-sklep)
Ib/320/NB/15 z dnia 17.07.2015 (Niegosławice 24 — posesja)
Ib/462/N/15 z dnia 19.10.2015 (Hydroforownia wod. Złota)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jakość wody w wodocągu publicznym ZŁOTA w badanym zakresie, warunkowo
spelnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

W roku 2015 woda z wodociągu publicznego Złota została warunkowo dopuszczona
do spożycia przez ludzi decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku

Zdroju SE.Ia-4261/9/14 z dnia 03 01 2014r. (warunkowe dopuszczenie przy zawartości żelaza
do 700 pg/1 na okers do 31.12.2015r.)
Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad
jakoscią wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu sieciowego Złota
wykazały jej warunkową 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).
Ocene jakości wody z wodociagu sieciowego Złota 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 2015 poz. 1989).
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OCENA OKRESOWA
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2015
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 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),
- 19 ust.! 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):
- 81/OBS/N/15 z dnia 28.01.2015 (SP Miernów)
- Ib/61/N/15 z dnia 16 02 2015 (Stawiszyce 6 - posesja)
- Ib/194/N/15 z dnia 18.05.2015 (Miernów 14 — posesja)
- Ib/357/N/15 z dnia 17.08.2015 (Probołowice 66— posesja)
- Ib/497/N/15 z dnia 25 11 2015 ( Stawiszyce posesja 104)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jakość wody w wodocągu publicznym STAWISZYCE w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w zal. 1-4 do w/w rozporzadzenia
Uzasadnienie:
W wodociągu Stawiszyce w 2015r. odnotowano incydentalne przekroczenie
parametru mętności tj. sprawozdanie zbadań Ib/194/N/15.
Przeprowadzone analizy pozostałych próbek wody pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscią wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju 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).
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 2015 poz. 1989).
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1. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
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OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2015
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 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),
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):
- 79/013S/N/15 z dnia 28.01.2015(Osiedle Graby posesja nr 5)
- Ib/38/N/15 z dnia 04.02.2015 (Osiedle Graby posesja nr 5)
- 16/64/N/15 z dnia 16.02.2015 (Osiedle Graby posesja 2)
- Ib/164/N/15 z dnia 28.04.2015 (Osiedle Graby 3)
- Ib/407/N/15 z dnia 07.09.2015 (Osiedle Graby 2)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jakość wody w wodocągu publicznym ZŁOTA GRABY w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporzadzenia
Uzasadnienie:

W wodociągu publicznym Złota Graby w 2015r. dwukrotnie odnotowywano
nieznaczne przekroczenia parametru: żelaza i manganu tj. sprawozdania z badania wody
79/OBS/N/15, Ib/38/N/15.

Zarządca wodociągu natychmiastowo podjął działania naprawcze. Badania
przeprowadzone powtórnie wykazywały poprawę jakości wody.
Przeprowadzone analizy kolejnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscią wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu
sieciowego Złota Graby 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).
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 2015 poz. 1989).
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1. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
lala

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

SE.I a-4261/246/15

•

41 378-35-73

Fax

41 378-27-88

Busko-Zdrój, dnia 22.04.2016r.

OCENA OKRESOWA
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2015
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 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),
19 ust.! 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):
80/OBS/N/15 z dnia 28.01.2015 (UG Złota)
- Ib/120/N/15 z dnia 16.03.2015 (Wola Chroberska - posesja 11)
Ib/321/N/15 z dnia 17.07.2015 (Biskupice nr 34)
Ib/406/N/15 z dnia 07.09.2015 (Pełczyska 71- biblioteka)
Ib/461/N/15 z dnia 19.10.2015 (Biskupice-posesja 43)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jakość wody w wodocągu publicznym ZŁOTA LUBOWIEC 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 PPIS w Busku-Zdroju 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 2015r poz.
1989).

Ocene jakości wody z wodociagu sieciowego Złota Lubowiec Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydal 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 2015 poz. 1989).
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OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2015
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 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139),
- 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):
Ib/33/N/15 z dnia 27.01.2015 (OZ Chroberz)
369/0BŚ/1\1/15 z dnia 07.64015 (OZ Chroberz)
- Ib/167/N/15 z dnia 28.04.2015 (ZSZ Internat w Chrobrzu)
- Ib/184/N/15 z dnia 15.05.2015 (SP Chroberz)
Ib/229/N/15 z dnia 01.06.2015 (OZ Chroberz)
- lb/319/N/15 z dnia 17.07.2015 (Rudawa 43 —posesja)
Ib/324/N/15 z dnia 23.07.2015 (Stacja uzdatniania wody)
Ib/362/N/15 z dnia 17.08.2015 (Stacja uzdatniania wody)
Ib/463/N/15 z dnia 19 10 2015 (Chroberz posesja ul. Chrobrego 42)
Ib/471/N/15 z dnia 26.10.2015 (OZ Chroberz)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza
jakość wody w wodocągu publicznym CHROBERZ w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporzadzenia

Uzasadnienie:

W wodociągu publicznym Chroberz w 2015r. trzykrotnie odnotowywano pogorszenie
się jakości wody pod względem bakteriologicznym tj. sprawozdania z badania wody
Ib/319/N/15, Ib/324/N/15, Ib/463/N/15, wykazały obecność bakterii grupy coli.
Ponadto w badanych próbach wody z wodociągu Chroberz występowały
przekroczenia parametru: manganu, które oscylowały od 84 do 110 µg/1 przy wartości
dopuszczalnej 50 pg/1.
Zarządca wodociągu natychmiastowo podjął działania naprawcze. Badania
przeprowadzone powtórnie wykazywały poprawę jakości wody.
Przeprowadzone analizy kolejnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscią wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu
sieciowego Chroberz 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).
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 2015 poz. 1989).

HA/KP
PAŃSTWO

INSPEKTO

Krzy

POVVIATOVVY
•ANITARNY

ocha

Otrzymują:
I. Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
2. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
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ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY ZŁOTA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 20
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 r. poz. 1989/ przesyła obszarową ocenę
jakości wody na terenie gminy Złota za rok 2015.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju realizuje monitoring
jakości wody do spożycia, który obejmuje monitoring kontrolny i przeglądowy.
Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich
parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód
i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność
podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo — naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Złota objęte są wodociągi:
Chroberz
- Złota
Złota Graby
- Złota Lubowiec
Stawiszyce
2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociągi Chroberz, Złota, Złota Graby, Złota Lubowiec,
Stawiszyce jest:
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 11,28-425 Złota

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania
Lp.

Przedsiębiorca

Wodociąg (produkcja
wodociągu)

Produkcja
łączna

Chroberz

1.

Rodzaj
uzdatniania
Odżelazianie

(165 m3/dobę)

Złota

-

(33 m3/dobę)
Samorządowy
Zakład
Gospodarki

Złota Graby

Komunalnej

(5 m3/dobę)

566 m3/dobę

-

ul. Parkowa 11,
28-425 Złota
Złota Lubowiec
(193 m3/dobę)

_

Stawiszyce

Odżelazianie

(170 m3/dobę)

Odmanganianie

4. Łączna liczka ludności zaopatrywana w wodę z wodociągów: 4 716 osób
5. Liczba zbadanych prób:
Właściciel

Wodociąg

Chroberz

Samorządowy
Zakład
Gospodarki

Złota

Komunalnej
1.11. Parkowa 11,
28-425 Złota

Złota Graby

Złota Lubowiec

Stawiszyce

z badań
ię/33/N/15 z dnia 27.01.2015 (OZ Chroberz)

Sprawozdanie

369/088/N/15 z dnia 07.042015 (OZ Chroberz)
lb/167/N/15 z dnia 28.04.2015 (ZSZ Internat w Chrobrzu)
lb/184/N/15 z dnia 15.05.2015 (SP Chroberz)
lb/229/N/15 z dnia 01.06.2015 (OZ Chroberz)
1 6/319/N/15 z dnia 17.07.2015 (Rudawa 43 — posesja)
lb/324/N/15 z dnia 23.07.2015 (Stacja uzdatniania wody)
16/362/N/15 z dnia 17.08.2015 (Stacja uzdatniania wody)
lb/463/N/15 z dnia 19.10.2015 (Chroberz posesja ul. Chrobrego 42)
lb/471/N/15 z dnia 26.10.2015 (OZ Chroberz)
368/065/N/15 z dnia 31.03.2015 (Niegostawice-sklep)
lb/320/NB/15 z dnia 17.07.2015 (Niegosiawice 24 — posesja)
h3/462/N/15 z dnia 19.10.2015 (Hydroforownia wod. Złota)
79/OBS/N/15 z dnia 28.01.2015(Osiedie Graby posesja nr 5)
lb/38/N/15 z dnia 04.02.2015 (Osiedle Graby posesja nr 5)
lb/64/N/15 z dnia 16.02.2015 (Osiedle Graby posesja 2)
113/164/N/15 z dnia 28.04.2015 (Osiedle Graby 3)
lb/407/N/15 z dnia 07.09.2015 (Osiedle Graby 2)
80/013S/N/15 z dnia 28.01.2015 (UG Złota)
lb/120/N/15 z dnia 16.03.2015 (Wola Chroberska - posesja 11)
16/321/N/15 z dnia 17.07.2015 (Biskupice nr 34)
lb/406/N/15 z dnia 07.09.2015 (Petczyska 71- biblioteka)
113/461/N/15 z dnia 19.10.2015 (Biskupice-posesja 43)
81/OBS/N/15 z dnia 28.01.2015 (SP Miernów)
113/61/N/15 z dnia 16.02.2015 (Stawiszyce 6 - posesja)
16/194/N/15 z dnia 18.05.2015 (Miernów 14 — posesja)
lb/357/N/15 z dnia 17.08.2015 (Probotowice 66— posesja)
lb/497/N/15 z dnia 25.11.2015 ( Stawiszyce posesja 104)

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych
W wodociągu publicznym Chroberz w 2015r. odnotowano pogorszenie się jakości
wody pod względem bakteriologicznym tj. sprawozdania z badania wody Ib/319/N/15,
Ib/324/N/15, Ib/463/N/15 — bakterie gr coli, ponadto stwierdzono przekroczenia parametru
manganu, sprawozdanie Ib/167/N/15, Ib/184/N/15. Zarządca wodociągu natychmiastowo
podjął działania naprawcze. Badania przeprowadzone powtórnie wykazywały poprawę
jakości wody.
Woda w wodociągu publicznym Zlota w 2015r. decyzją warunkowo dopuszczona do
spożycia przez ludzi ze względu na przekroczony parametr żelaza.
W wodociągu Złota Graby dwukrotnie odnotowano przekroczenie parametru żelaza,
kolejne badania wykazały poprawę jakości wody.
W wodociągu Złota Lubowiec woda w badanym zakresie odpowiadała wymogom
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 r. poz. 1989/.
W wodociągu Stawiszyce w 2015r. odnotowano incydentalnie przekroczenie
parametru mętności, kolejne badania wykazały poprawę jakości wody.

7. Prowadzone postępowanie administracyjne
W roku 2015 wydano 3 decyzje °płatowe za kwestionowaną jakość wody na zarządcę
wodociągów tj. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej:
- 2 decyzje dla wodociągu Chroberz
- 1 decyzja dla wodociągu Złota Graby

8. Działania naprawcze
Działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów fizykochemicznych polegały głównie na zwiększeniu częstotliwość płukania filtrów oraz sieci
wodociągowej, a także wymianie elementów systemów uzdatniających wodę. W sytuacji
stwierdzenia skażenia wody bakteriami, przeprowadzono dezynfekcję studni ujęciowych oraz
sieci wodociągowej.
Z uwagi na nieprzewidywalność wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego
wody konieczne jest stałe monitorowanie jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej
prowadzonej przez właściciela / administratora urządzenia wodociągowego oraz
przeanalizowanie przez producenta wody swoich działań eksploatacyjnych w celu
wykluczenia różnych czynników mających wpływ na jakość wody.
Ważnym elementem kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jest prowadzenie zapisów z prowadzonych
napraw, modernizacji i innych prac ingerujących np. w system uzdatniania wody.

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością
wody
W 2015r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią
jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą
obszarową ocenę właściwemu wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informację
konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów
19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
w wodę o właściwej jakości 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U.
z 2015 r. poz. 1989/.
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Wójt Gminy Złota ul. Sienkiewicz 79, 28-425 Złota
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
a/a

