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NHS.9020.17.10.2023
Bieżąca ocena jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych
w wodociągu publicznym Wolica - ujęcie wody.

Działając na podstawie:
art. 4 ust. l pkt. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. póz. 195 ze zm.), §10.1 i § 15.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. póz. 2294),
art.12 ust. l i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie
sprawozdania z wyniku badań zrealizowanego zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanego przez właściciela/zarządcę wodociągu
publicznego Wolica - ujęcie wody, sprawozdanie z badań nr SB/04011/01/2023 z dnia 18.01.2023r.
(otrzymanego w dniu 31.01.2023r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczej tj.
radonu, izotopów radu oraz trytu w wodociągu publicznym Wolica - ujęcie wody

Uzasadnienie:
Ocenę przydatności wody do spożycia w^-dano na podstawie sprawozdania z badań
nr SB/04011/01/2023 z dnia 18.01.2023r. (otrzymanego w dniu 31.01.2023r.) z wyniku badania
zrealizowanego wedhig Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia,
przeprowadzonego przez akredytowane Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa,
ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, przekazanego przez Gmina Stopnica, ul. T. Kościuszki 2,
28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakość wody spehiia wymogi określone w załączniku
nr 4 A w Lp.l i 2 radon i tryt oraz zał. Nr 4 B izotopy radu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 gmdnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017r. póz. 2294).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod
badawczych, określoną w załączniki nr 6 C do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku - Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.)
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Otrzymują:
l.Gmina Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomości:

(I)Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
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Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych

w wodociągu publicznym Podlasek - ujęcie wody.

Działając na podstawie:
art. 4 ust. l pkt. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. póz. 195 ze zm.), §10.1 i § 15.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. póz. 2294),
art. 12 ust. l i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie
sprawozdania z wyniku badań zrealizowanego zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanego przez właściciela/zarządcę wodociągu
publicznego Podlasek - ujęcie wody, sprawozdanie z badań nr SB/04012/01/2023 z dnia
18.01.2023r. (otrzymanego w dniu 31.01.2023r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczej tj.
radonu, izotopów radu oraz trytu w wodociągu publicznym Podlasek - ujęcie wody

Uzasadnieni e:
Ocenę przydatności wody do spożycia w}'dano na podstawie sprawozdania z badań
nr SB/04012/01/2023 z dnia 18.01.2023r. (otrzymanego w dniu 31.01.2023r.) z wyniku badania
zrealizowanego wedhig Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia,
przeprowadzonego przez akredytowane Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa,
ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, przekazanego przez Gmina Stopnica, ul. T. Kościuszki 2,
28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakość wody spehiia wymogi określone w załączniku
nr4 A w Lp.l i 2 radon i tryt oraz zał. Nr 4 B izotopy radu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017r. póz. 2294).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod
badawczych, określoną w załączniki nr 6 C do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku - Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.)
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Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych

w wodociągu publicznym Strzatków - ujęcie wody.

Działając na podstawie:
art. 4 ust. l pkt. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. póz. 195 ze zm.), §10.1 i § 15.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. póz. 2294),
art. 12 ust. l i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie
sprawozdania z wyniku badań zrealizowanego zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanego przez właściciela/zarządcę wodociągu
publicznego Strzałków - ujęcie wody, sprawozdanie z badań nr SB/04013/01/2023 z dnia
18.01.2023r. (otrzymanego w dniu 31.01.2023r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczej tj.
radonu, izotopów radu oraz trytu w wodociągu publicznym Strzałków - ujęcie wody

Uzasadnienie:
Ocenę przydatności wody do spożycia w)?dano na podstawie sprawozdania z badań
nr SB/04013/01/2023 z dnia 18.01.2023r. (otrzymanego w dniu 31.01.2023r.) z wyniku badania
zrealizowanego wedhig Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia,
przeprowadzonego przez akredytowane Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa,
ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, przekazanego przez Gmina Stopnica, ul. T. Kościuszki 2,
28-130 Stopnica.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w załączniku
nr 4 A w Lp.l i 2 radon i tryt oraz zał. Nr 4 B izotopy radu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017r. póz. 2294).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod
badawczych, określoną w załączniki nr 6 C do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku - Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.)
AT/KP

Otrzymują:
l.Gmina Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Do wiadomości:

(T)Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2.a/a

PAŃSTWO V^RDWIATOWV
iNSPEKTi6^/9^NITARNY

Krzysztof Socha

€(^t
f

CK.
POfltA
*TUt.«C)« OOKY»K*NI*
WteyOUI.KOŁOliCI


