
PAŃSTWOWY POWIATOWY 

SPEKTOR SANITARNY 

W BUSKU-ZDROJU 

41 378-35-73 

Fax 	41 378-27-88 

SE.I a- 4261!2!20 
	 Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r. 

OCENA OKRESOWA 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 

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 2019 r. poz. 59), 

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), 

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

przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 12017 poz.2294 ze zm) 

oraz na podstwie sprawozdań  (5 10 ust.1 ) 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 mop 

Liczba 
wydanych 

ocen 
RAZEM 

Kontrole 
PPIS 

113/79/N/19 z dnia25.02.2019 

(Probołowice 58 - posesja) 
lb/213/N/19 z 20.05.2019 
( Miernów 112) 
lb/289/N/19 z 09.08.2019 
(Stawiszyce 6)-ogółna liczba 

mikroorganizmów w 22°C po 

72 h powyżej 300 
Ib/450/N/19 z dnia 
26.11.2019r (Stawiszyce 

sklep nr.48 )-
metność=3,2±0,8NTU 

Mangam--56,7±7,9 ug/lMn 

LHS.9051.1.241. 2019 
z dnia 11.04.2019 
( SP Miemów) 

5 5 

KW 663/PAF/2019 z dnia 3635/PAF/19 z dnia 5 5 

001-WKA 
BtLILOCIR 00ZYBKANIA 
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18.03.2019 ( SP Miernów ) 
2269/PAF/2019 z dnia 
25.06.2019 (Stawiszyce 43 ) 
2646/PAF/2019 z dnia 
30.07.2019 (Hydrofornia 
Stawiszyce ) 
3469/PAF/19 z dnia 
16.10.2019 (SP z 22 08.2019 
( Hydrofornia Stawiszyce) 

16.10.2019 (SP SMiernów ) 

RAZEM PPIS-5 /ICW -5 10 10 

Legenda: 
PIS — 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 wodociągu publicznym Stawiszyce 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: 

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

W wodociągu Stawiszyce w 2019r. odnotowano jednokrotne przekroczenie parametru ogólnej liczby 

mikroorganizmów w 22°C po 72 h powyżej 300 oraz przekroczenie parametru mętności 3,2 ±0,8 

NTU przy dopuszczalnej wartości 1NTU i parametru manganu 56,7+7,9 µg/I Mn.przy dopuszczalnej 

wartośći 50µg/iMn 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz 2294 ze zm) zaleca się,aby ogólna liczba 

mikroorganizmów nie przekraczała: 

-100j.t.kil ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 

-200 j.t.k/1 ml w kranie u konsumenta 

- 50µg/I Mn dopuszczalna wartość  wskaźnika manganu 

-1 NTU dopuszczalna wartość  wskaznika mętności. 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zalecił  w trybie 

bezzwłocznym podjęcie działań  naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do odpowiadającej 

wymogom sanitarnym i poinformowanie o zakończeniu działań  naprawczych i przedstawieniu 

pozytywnego wyniku badania wody. Przedsiębiorca podjął  działania naprawcze i okazał  się  
pozytywnym wynikiem badania wody.Na podstawie sprawozdań  jakości wody wykonanej w ramach 
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kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej wydano ocenę  o przydatności jakości wody do spożycia 

przez ludzils przekroczony parametr wody została wydana decyzja opłatowa. 

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 5 badań  jakości wody 

zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019r 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  10 

bieżących ocen jakości wody. 

°telle 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 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzeniu ścieków (t.j 

Dz.U. z dnia 2019 poz.I437). 

HAIKP 

Otrzymuia:  

Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-125 Złota 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalr;ej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota 

a/a 	 • 
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PAŃSTWOWY POWIATOWY 

URZĄD GMINY zł  NSPEKTOR SANITARNY 

W BUSKU-ZDROJU 

IR 	41 378-35-73 

Fax 	41 378-27-88 

SE.I a-4261/2/2020 
	

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r. 

OCENA OKRESOWA 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 

dla wodociągu sieciowego CHROBEFtZ 

Działając na podstawie: 

art. 4 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 59), 

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), 

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  (§ 10 ust.1) 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 

16/3/N/19 	z 	dnia 	17.01.2019 
(Chroberz SP) 
16/115/N/19 z dnia 18.03.2019 

Kontrole (SP Chroberz) LHS.9051.1.240.2019 z dnia 
PPIS lb/270/N/19 z 15.07.2019 11.04.2019 ( SP Chroberz) 5 5 

(OZ Chroberz) 
lb/400/N/10 z dnia 11.10.2019 (SP 
Chroberz) 
283/PAF/20 19 z dnia 
13.02.2019( Chroberz 
ul.Chrobrego 22)) 

Kontrole 1779/PAF/2019 z dnia 28.05.2019 2833/PAF/20I9 z dnia 30.07.2019  
KW ( Chroberz ul.Chrobrego 20) (SP Chroberz) s  s 

3026/PAF/2019 z dnia 21.08.2019 
(Chroberz ul. Parkowa 8a) 
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3470/PAF/2019 z dnia 16.10.2019 

( SP Cchroberz ) 

RAZEM MS -5 KW-5 
	

10 
	

10 

Legenda: 
PPIS — Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku — Zdroju 
KW- kontrola wewnetrzna prowadzona przez przedsiębiorcę  wodociągowego 

mok — monitoring kontrolny 
mop — monitoring przeglądowy 

D. nie dotyczy 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 
stwierdza 

jakość  wody w wodociągu publicznym Chroberz w badanym zakresie, 

spelnia wymagania określone w części A i B zal.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: 

W wodociągu publicznym Chroberz w 2019r .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 7 grudnia 

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

Ogółem pobrano 5 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 5 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  

5 bieżących ocen jakości wody oraz 5 ocen w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku- 

Zdroju. 

Ocenę  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 odprowadzaniu ścieków ( tj Dz.U. z dnia 2019 poz. 1437). 

HA/KP 

Otrzymują.  

J. Wójt Gminy Złota 

2.SamorządowY Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej 

3.a/a 	
PANSPAIOWY P VVIATOWY 
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PAŃSTWOWY POWIATOWY 

URZĄD GMINY ZŁOTA NSPEKTOR SANITARNY 

W BUSKU-ZDROJU 2020 -01- 31 
4Lii  • 	 

St 	41 378-35-73 

Fax 	41 378-27-88 

SE.I a-4261/2/20 Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r. 

OCENA OKRESOWA 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 

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 2019 r., poz. 59), 

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj Dz.U. z 2019 r. poz.1437), 

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  (§10 ust.1 ) 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 

, 

Liczba 
wydanych 

ocen 
RAZEM 

Kontrole 
PPIS 

16/2/N/19 z dnia 17.01.2019 
(SP Złota) 
lb/271/1\1/19 z dnia 
15.07.2019 (UG Złota) 
16/354/N/19 z dnia 
10.09.2019 
( Wola Chroberska 2) 
16/440/N/19 z dnia 
18.11.2019 (SZOK Złota) 

LHS.9051.1.242.2019 z dnia 
11.04.2019 (UG Złota) 5 5 

KW 

285/PAF/2019 z dnia 
13.02.2019(SZGK Złota) 
1667/PAF/2019 z dnia 
22.05.2019 (UG Złota) 
2270/PAF/2019 z dnia 
25.06.2019 (Żurawniki 22) 
3025/PAF//2019 z dnia 
21.08.2019 ( Biskupice 14) 

3196/PAF/2019 z dnia 
06. 	2019 (SP Złota)09. 

5 5 

RAZEM PPIS 5/KW/5 10 10 
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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 wodociągu publicznym Złota Lubowiec w badanym zakresie,spelnia 

wymagania określone w części A i B zal.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 i w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Złota Lubowiec 

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). Ogółem zgodnie z 

ustalonym harmonogramem na 2019r przebadano 5 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 5 prób 

wody w ramach kontroli wewnętrznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na 

podstawie przedstawionych przez zarządcę  wodociągu sprawozdań  z wyników badań  wydał  10 

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 200h. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i 

odprowadzeniu ścieków ( tj Dz.U. z dnia 2019 poz.1437 ). 

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 

 

WO -L ąłk A 
GTVLECiii 002Y.13«AN!A 

NieocoLea.  toac., 

 



PAŃSTWOWY POWIATOWY 

SPEKTOR SANITARNY 

W BUSKU-ZDROJU 

41 378-35-73 

Fax 	41 378-27-88 

SE.I a-4261/2/20 
	

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r. 

OCENA OKRESOWA 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 

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 2019r. poz. 59), 

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), 

art.22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 lir w sprawie jakości wody 

przenaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.0 z 201-7 poz.2294 ze zm) 

oraz na podstwie sprawozdań  (§10 ust 1 ) z wynik-5w 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 cio spożycia przez ludzi. 

WODOCIĄG 
Złota Graby 

mok mop 
Liczba 

wydanych 
ocen 

RAZEM 

Kontrole 
PPIS 

lb/151/N/19 z dnia 
08.04.2019 (Osiedle Graby 
posesja nr2) 
lb/399/N/19 z 11.10.2019 ( 
Złota Graby 10) 

2 2 

KW 

637/PAF/20I 9 z dnia 
15.03.2019 (Złota Graby 3) 
2644/PAF/20I9 z dnia 
15.07.201 9r ( Złota Graby5 ) 

4085/PAF/2019 z dnia 
31.10.2019 (Graby 2) 

3 3 

RAZEM PPIS/1CW 5 5 

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

- nie dotyczy 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

stwierdza 

jakość  wody w wodociągu publicznym Złota Graby w badanym zakresie, 
spelnia wymagania określone w części A i B zal.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 20I7r poz. 2294 ze zm). 
Zarządca wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził  3 badania jakości wody zgodnie z 

ustalonym harmonogramem na 2019r 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 3 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 200h. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzeniu ścieków tj 
( tj Dz.U. z dnia 2019 poz.1437). 

HA/KP 

Otrzymują:  
I. 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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