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Dębica. 20 1 9-07- 1 7

Wójt Gminy Czarna
Na podstawie :

- art. IŻ ust l Ustaw1, z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowynr
odpt,owadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz, U. 2018, poz. 1152 ze zm.) ,

- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dl,ia J grudnia 20l 7r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U . ż017 , poz, 2249 )

Patlstwowy Powiatolły Inspektor Sanitalny w Dębicy, po analizie sprawozdań z badail
laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach rnoniloringowych na terenie zasilanym przez
urzrldzenie wodociągowc Czarna ( miejscowości Czarna, Golemki ) :

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej l84C;
w ranraclr bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez PPIS

rv Dębicy
stwierdza

przydatność rvody do spoĘcia przez lutJzi
za I pólrocze 2019 roku

UZASADNIENIE

Monitoring jakości wody przeznaczone.j do spożycia przez ludz|
plowadzony jest na terenie zasilatlyrrr przez urządzenie rvodociągowe Czarna poprzez pobór próbek
wody z 5 stałych punktów monitoringowych, rłyznaczonych przez Zakład Usług Wodnych
w Woli Rzędzińskiej a uzgodnionych z Państworłym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Dębicy. Ww, punkty obejmują sieć dystrybucyjną i wodę podawaną do sieci. W ramach
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy bieżącego nadzont
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia ptzez, ludzi. w oparciu o Rozporządzenię Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie .jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lldzi
( Dz. U, 20I7 , poz. ż249 )" na telenie zasiian1"In przez przedmiotor.r.,e urządzenie pobrano próbki do
badari fizykochenricznych i mikrobio]ogicznyol-r" w zakresie parametrów grupy B. Ponadto
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną, przez ww. Zakład,
wewnętl,zną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udz|. W omawianym okresie
liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła
3 próbki fizykochemiczne i3 próbki nriklobiologiczne. W ramach badań monitorir-rgowych nie
rł,ydano żadnego orzeczenia o warunkowe.j lub braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań lv<ldy lvykonanych w okresie I pólrocza 2019
roku stwierdzono, że w zakresie monitoringu parnmetrów grupy A i grupy B woda. na terenie
zasilanym przez urządzenie wodociągowe Czarna, spelniała wymagania zawafię w załączniku nr 1

do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie j akości wody przeznaczone1
do spożycia przez ludzi (Dz, U . 2017 , poz. ż249 ) i była przydatna do spożycia przez |udzi.
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