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Burmistrz Brzostku

Na podstawie :

art. 12 ust 1 UstaWY z dńa 7 czer\ryca 200lr. o zbiorowym zaapattzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekstjednolity Dz. IJ.2018,poz. 115Ź ze zm-. ),, § 22 ust. 1 RozPorządzenia Ministra Z,drowia z dńa 7 grudnia 2Ól7r. w sprawie jakości wody
ptzeznaczolej do spożycia prze z ludzi (Dz. U . 2017 , poz, 2249 )

panstwowy powiatowy Inspektor sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdń z badń
laboratoryjnYch Próbek wody pobranych w punktach monitoringołvych na terenie zasilarlym ptzez
urządzenie wodociągowe Brzostek :

- w ramach kontroli wewnętrznej przez
w Brzostku Sp. z o.o.;

Zal<ł,ń Gospodarki Komunalnej

- 1' ramach bieŻącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożyci a przez ludzi przez ppIS
w Dębicy

stwierdza
przydatność wody do spoĘcia przez hldlzi

za I pólrocze 201 9 roku

UZASADNIENIE
Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

ProwadzonY j est na terenie zasilarlym przez urządzenie wodociągowe Brzostek poprzez pobór próbek
wodY z |7 stałYch punktów monitoringowych wyznaczonych pŹez ZakJń Gospodarki Komunalnej
w Brzostku sp. z o,o. a uzgodnionych z państwow}m powiatowym Inspiktorem sanitarnym
w- Dębicy. Ww. puŃty obejmują -sieć dystrybucfiną, wodę po'dawaną do sieci i ujęóia.w ramach prowadzonego, przez pństwowego povriatowego Inspóktora sanitamego w oębicy,
bieźącego 1adz9ru nad jakością wody ptzeznaczonej dó spoiycia ptzez ludzi * op*"iu
o RozPorządzenie Ministra Zdtońa z dnia 7 grudnia 20t7r. rł .piu*i" jalosci wody przeznaczonej
do spożycia ptzez Ludzi ( D?. U. 2017, poz. 2249), na terenie zasiian}m przez przedmiotowó
ltządzenie, Pobrano 4 Próbki do badń fizykochemicznych i 2 próbki do badan mikobiologicznych.
lonadto Panstwowy Powiatowy_ Inspektor Sanitamy w Dębicy nadzorował prowadzoną przez ww.
zakład, wewnętrzną kontrolę jakości wody ptzeznaczonej do spożycia po"ż fudri. w-omawianlłn
okesie_ liczba raPortowanych pńbek wody pobranych *-ra.ń piowadzenia kontroli wewnętrznej
wYnosiła 4 Próbki fizYkochemiczne i 4 próbki mikrobiologiczne. W ramach badń monitoringowycń
nie wYdano Żadnego otzeczenia o braku przydatrrości wody do spożycia przez l11dzi. Natomiast
wydano 1 orzeczeńe o waruŃowej przy_datności wody do 

'spozycia 
prr"i ludri, ze względu naprzekroczenie nonn dla parametru fizykochemiczne go '(zeiazo)i 

waruŃowa przydatność
obowiązYrvała 48 dni. Ponowne badanie wody, wykonane po przeprowadzeniu działan naprawczych,
wykazało przydatrość wody do spożycia przez ludzi (żgodność zawartości 

- 
parametru

z wynaganiami).

po rozpatrzeniu wsrystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie I półrocza 2019
roku stwierdzono, że w zakresie monitoringu parameirów crupi A i grupy B wida, na terenie
zasilanYm Przez utządzenie wodociągowe Brzostek, spełniała Ó.ą-iu" "u*u.t" 

* załącznikach
nr 1 do Rozporządzenia Minisha ,7dłowia z dńa 7 grudnia 20|7r. w sprawie jakości wody
pueznaczonej do spożycia przez lldzi ( Dz. tJ . 2017 , poz. 2249 ) i była pnyiatna do łpozycia prziz
ludzi.
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