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Burmistrz pilzna

Na podstawie :

- art. 12 ust 1 Ustawy z dńa 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U.20l8,poz. 1152 ze ml.),
- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
paeznaczonej do spoźycia przez ludzi (Dz. U . 2017 , poz. 2249 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy po analizie sprawozdń z bńń
laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach monitoringowych na terenie zasilanym przez
urządzenie wodociągowe Pilzno ( miejscowości Pilmo, Shzegocice, Lipiny, Bielowy, Łęki Dolne,
Jaworze Dolne, Jaworze Góme ) :

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnię,
ul. Staszica 55

- w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spoĄci a przez ludzi przez PPIS
w Dębicy

stwierdza
przydatność wody do spoĘcia przez lludzi

za l półrocze 2019 roku

UZASADNIENIE

Monitoring jakości wody przemaczonej do spożycia przez ludzi
prowadzony jest na terenie zasilanym przez lrządzenie wodociągowe Pilzno poprzez pobór próbek
wody z 12 stałych punklów monitońngowych wyznaczolych przez Miejski ZŃJń Wodociągów
i Kanalizacji w Pilźnie, a uzgodnionych z Pństwowym Powiatowlłn Inspektorem Sanitamym
w Dębicy. Ww. punkty obejmują sieó dysĘbucyjną, wodę podawaną do sieci i ujęcia, W ramach
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Dębicy bieżącego nadzoru
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi, w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Zdtońa z dnia 7 grudnia 20l7t. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lńzi
( Dz. U. 2017, poz. 2249 ), na terenie zasilanym przez przedmiotowe urządzenie pobrano próbki do
badń fizykochemicznych i mikrobiologicznych, w zakresie monitoringu parametrów grupy B.
Ponadto Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy nadzorował prowadzoną , przez
MZWiK, wewnęfizną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lrldzi. W omawianym
okesie liczba rapońowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej
wynosiła 7 próbek fizykochemicmych i 7 próbek mikrobiologicznych. W ramach badń
monitoringowych nie wydano żadnego otzeczenia o warunkowej lub braku przydatności wody do
spoĘcta przez lńzi.
Po rozpatneniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie I pólrocza 2019
roku stwierdzono, że w zakresie monitoringu parametrów grupy A woda, na terenie zasilanym
ptzez wządzenie wodociągowe Pilzno, spełniała wymagania zawarte w zńącznikll nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Zdrońa z dńa 7 grńnia 20I7r. w sprawie jakości wody przemaczonej do
spoĘcia przez lńzi (Dz.IJ . 2017 , poz. 2249 ) i była przydatna do spożycia przez hl'dzi.
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