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Wójt Gminy Dębica
Na podstawie :

- art. 12 rjst i Ustaw), z dnia 1 czcmlca 200l r. o zbiorowyr-r-r zaopatrzeniu w wodę i zbiorowyrri
odprowadzanii-t ścieków ( tekst jednolity Dz, U. 20l 8. poz. Il52 ze zm,),
- § 22 ust. 1 Rozporząclzer-ria Ministra Zdrclwia z dnitt 1 grudnia 201 7r,. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoźycia przez Iudzi ( Dz. U. 2017 . p<lz' ż249 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdań z badań
laboratoryj rrych próbek wody pobranych w pltnktach monitoringowyci-t na terenie zasilanym przez
urządzenie wodociągowe Brzeźnica ( miejscowości Brzeżnica, I(ozłów, Paszczyna, Pustylria,
Pustków Osiedle, część Dębicy sąsiadująca z Pustynią ) :

rł, ramach kot,ltroli wewnętrzne.i przez Grnirrny Zakład
Zródlana 4.

Komunalny Sp, z o.o, w Brzeźrricy, uI.

rv ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez Ludzi przez PPIS
rł, Dębicy

stwierdza
przydatność rvody do spozycia przez, lurJzi

za pienvsze pólrocze 2019 roku

UZASADNlENIE

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spoźycia przez ludzl
prowadzony jest na terenie zasilanynr przez utządzenie wodociągowe Brzeżnica poprzez pobór próbek
wody z 1 l stałych punktów monitoringowych wyznaczonych przez Gmimy Zakład Komunalny Sp.
z o.o. a uzgodnionych z Państwowyni Powiatowy,m Inspektoren Sanitarnym w Dębicy. Ww, punkty
obejmLlj ą sieó dystrybucyjną i wodę podawaną do sieci. W ramach prowadzonego, przez Państwowego
Porviatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 l 7r.
w splawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzt ( Dz, U. 2017, poz.2249 ) na terenie
zasilanyrn przez przedmiotowe urządzenie pobrano 2 próbki do badań fizykocherrriczrrych i2 próbki
do badań mikrobiologicznych. Ponadto Państwow1, Powiatowy lrispektor Sanitarny w Dębicy
nadzorował prowadzoną, przez w\\,. Spółkę. kontrolę wewnętrzną jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, W omawianym okresie liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramacl-1

prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła 7 próbek fizykochenicznych i 7 próbek
nikrobiologicznych. W ranrach badati nior-ritolingowych nie wydallo żadnego orzeczenio
o walunkowej ]ub brakLr przydatrrości wody do spozycia przez,Iudzi.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań lvody wykonanych w okresie I pólrocza 2019
roku stlvierdzono, że w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B woda, na terenie
zasilanym przez urządzenie wodociągowe Brzeżnjca. speŁriała wymagania zawafie w załączniku nr
l do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości rvody
przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi ( Dz. U. ż0l7 , poz. 2249 ) i była przydatna do spożycia przez
ludzi.
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