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Wójt Gminy Dębica

Na podstawie :

- ań. 12 ust i Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu r.v wodę
odprorvadzaniu ścieków ( tekst j ednolity Dz. U. 20l 8. poz. 1 l 52 ze zn1, ) ,- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudriia 2017r. w sprawie

i zbiorowyrrr

jakości wody
przeznaczonej do spoźl,cia przez ludzl (Dz. U, ż0I7 , poz. ż249 )

państwowy powiatowy inspektor sanitarn1, w Dębicy po analizie sprawozdari z badań
Iaboratoryjnych próbek wody pobranych w pur-rklach nlonitoringowyclr na terenie zasilanym przez
urządzenie wodociągowe Zawada ( miejscowości Nagawczl,na. Stobierna, Stasiówka, Bracie.jowa,
część i,atoszyna, część Dębicy sąsiadrrjąca z Nagawczyną ) :

rv ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Komunalrry Sp. z o.o. w Brzeźnicy, ul.
Zródiana 4.

w t'amach bieżącego nadzoru nad jakością rvodv plzeznaczone.j do spożycia przez ludzi przez PPIS
rv Dębicy

strvierdza
prrydatność lvody do spozycia przez, |urJzi

za I pólrocze 20l9 roku

UZASADNlENIE

Monitoring ,iakości w,ody przeztraczone.i do spożycia przez ludzi
Pl'owadzorry jest na terenie zasilanym przez wządzenie rvodociągowe Zawada poprzez pobór próbek
wody z 20 stałych punktów monitoringowych wyznaczonyclr przez Grninny zakład komunalny sp.
z o.o. a uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dębicy. Ww. punkty
obejmują sieć dystrybucyjną, zbiorniki wody czystej i wodę podawaną do sieci. w ranraclr
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Dębicy bieżącego tradzont
nadjakoŚcią wody przeznaczone.j do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozpot,ządzelrie Ministl.a
Zdrorł'ia z dnia 7 grudlria 20l7r. vr, sprawie jakości wody przeznaczone1 do spożycia przez ludzi
(Dz,U.20I7,poz,2249 ) na terenie zasilanynl przez przedI-rriotowe urządzenie pobrano 2 próbki do
badań lizykochemicznych i2 próbki do badań mikrobiologicznych. Ponadto Państwowy Powiatowy
Inspektor sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną, przęz ww, spółkę, wewnętrzną kontrolę
.jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W omawianym okresie liczba raporlowanych
próbek wody pobranych w ranacli prowadzonej kontroli wemętrznej wlrrosiła 4 próbki
1iz,"-kocheniczne i4 próbki mikrobiologiczrre. W ranrach badań nrorritoritrgowych nie wydano
zadtlego clt,zeczenia o warunkou,c,j lrrb brakLr przydattrości rvody do spozycia przez ludzi.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody rvykonanych w okresie I pólrocza 2019
roku stwierdzono, że \y zakresie monitoringu parametróry grupy A i grupy B woda, tra terenie
zasilanynr przez urządzenie wodociągowe Zawada, spełniała wymagania zawarte w załączniku nr I

do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. rv sprawie jakości rł,ody przezlraczonej
do spożvcia przez ludzi ( Dz. U.2017 , poz. 2249 ) i bvła przydatrra do spożycia przez ludzi.
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