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Burmistrz Miasta Dębicy

Na podstawie :

- ań. 12 ust 1 Ustawy z dnla 7 czerwca 2001r, o zbiorowynr zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. 20l 8, poz, 1 l 52 ze zn. ) .

- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczone1 do spożycia przez ludz| ( Dz. LJ . 2017 

^ 
poz. 2294 )

Państwowy Powiatowy lr-rspektor Sanitarny w Dębicy po analizie splawozdat'r z badań
Iaboratoryjnych dla próbek wody poblanych rv punktach mor-ritoringowych na terenie Miasta Dębicy :

- w ranrach korrtroli wewrrętrznej przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,
w rarnach bieżącego nadzoru rrad jakością wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi przez PPIS

w Dębicy
stwierdza

przydatność lvody do spoĘcia przez |udzi
za pierwsze póIroczc 2019 roku

UZASADNIENlE
Monitoring jakości wody ptzeznaczone1 do spozycia przez |ldzi

prowadzony jest na terenie Miasta Dębicy poprzez pobór próbek wody z 11 stałyclr punktów
monitoringowych wyznaczonych przez Wodociągi Dębickie Sp, z o.o. a uzgodnionych
z Państwowym Powiatowym Irrspektorem Sanitarnym w Dębicy. Ww. punkty obejnrują sieó

dystrybrrcl,jrrą, zbiornii<i wocly czl,stej wodę podawaną do sieci,
W ramach prowadzonego. przez, Palistrł,owego Powiatowego Irrspektora Sanitalnego
rv Dębicy, bieżącego nadzoru nad jakością wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przezlraczonej
do spożycia przez l:udzi ( Dz. U. ż0l7, poz. ż249 ) na terenie Miasta Dębicy pobrano 6 próbek do

badań fizykochemicznych i 9 próbek mikrobiologicznych. Ponadto Państwowy Powiato\ł,y Inspektor
Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną. przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.. kontrolę
wewnętrzlą .jakości wody przeznaczolrej do spożycia przez |udzi, W omawianym okresie liczba
taportowanych próbek wody" pobranych na terenie Miasta Dębicy. w ramach prowadzonej kOntroli
wewnętrznej wynosiła 1 8 próbek lizykocllemicznych i 2l próbek nikrobiologicznyclr. Badania wody
podawarrej do sieci i wody w sieci były przeprowadzane, przez Wodociągi Dębickie Sp, z o.o.

kazdotazowo po wystąpieniu okoliozrrości mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie
jej pogorszenie, w przypadku awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wYnrianY

lLrb oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowęj.
W r.amach badari monitoringowyclr nie wydano żadnego orzeczęnia o warunkowej lub brakrr

przydatności wody do spozycia przez ludzi.
Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z baclań lvody rvykonanych rv okresie I pólrocza Ż0l9
roku shvierclzono, że w zakresie monitoringu parametrólv grupy A i grupy B woda przeznaczona

clo spożycia, na tęrenie Miasta Dębicy, spełniała wymagania zawartę w załącznikrr nr, 1 do

Rozporządzenia Ministra Zdlowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

sporycia przezludzi (Dz. U . 2017 , poz. 2294 ) i była przydatna do spożycia przez ludzi.
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