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Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej'
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Bieżąca ocena jakości wody 7 ] -'i'i-
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica

Działając na podstawie: :^OiJGi^\^ Zah
art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021r.
póz. 195 ze zm.), § 21.1 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 zaopatrzeniii w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wyników badań
zrealizowanych zadnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemioloicznej
w Busku-Zdroju, nr sprawozdania z badań LBW/450/1/22 z dnia 15.11.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica

••Bnnna

Uz a s a d n ie n i c:
Ocenę przydatności wody do spożycia wyciano na podstawie sprawozdania laboraioiyjnego

z dnia 15.11.2022r. Nr LBW/450/1/22 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem
działania Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przez
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. póz. 2294). Badanie próby wody przeprowadzono metodami
zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniki nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu 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 odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. 2020r. póz. 2028 ze zm.).
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W załączeniu:
l. Sprawozdanie Nr LBW/450/1/22
Otrzymują:
l„Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2.0mma Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
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NHS.9020.14.176.2022
Dotyczy badania wody w ramach „ kontroli urzędowej

Busko-Zdrój, dn. 16. l r.2022r. :::Y STOPNIC
ĘŁO

Bieżąca ocena jakości wody ? ; ^j.
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Podlasek

^
Działając na podstawie: ' C^CUCU^^,.. Zat.....art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021r.póz. 195 ze zm.), §21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. póz. 2294), art. 12 ust. l i ust. 5 ustawyz dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(t.j. Dz.U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wyników badańzrealizowanych zodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemioloicznej
w Busku-Zdroju, nr sprawozdania z badań LBW/449/1/22 z dnia 15.11.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Podlasek
Uz asa d si i e ni e:

Ocenę przydatności wody do spożycia w^'ilano na podstawie sprawozdania laboratoryjnegoz dnia 15.11.2022r. Nr LBW/449/1/22 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planemdziałania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przezOddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój.W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. póz. 2294), Badanie próby wody przeprowadzono metodamizgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniki nr 6 do w/w rozporządzenia.Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsunientów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. 2020r. póz. 2028 ze zm.).
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W załączeniu:
l. Sprawozdanie Nr LBW/449/1/22
Otrzymują:l.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kościuszki 2,28-130 Stopnica
2. Gmina Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
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Busko-Zdrój, dn. 16. l l .2022r.
^:?"(•

Bieżąca ocena jakości wody l ^-ti" 2022
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzałków

Działając na podstawie: o^-OUCLcA- ((. <ć-ta^ .........
art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.202lr.póz. 195 ze zm.), §21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U, z 2017r. póz. 2294), art. 12 ust. l i ust. 5 ustawyz dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(t.j. Dz.U. z 2020r. póz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie sprawozadania z wyników badańzrealizowanych zadnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemioloicznej
w Busku-Zdroju, nr sprawozdania z badań LBW/448/1/22 z dnia 15.11.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzałków
Uzasadnienie:

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoo'jnegoz dnia 15.11.2022r. Nr LBW/448/1/22 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planemdziałania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonych przezOddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana
Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój.W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. póz. 2294). Badanie próby wody przeprowadzono metodamizgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniki nr 6 do w/w rozporządzenia.Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celein poinformowania o tyin konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. 2020r. póz. 2028 ze zm.).
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W załączeniu:
l. Sprawozdanie Nr LBW/448/1/22
Otrzymują:l.Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2.Gmina Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
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