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Wójt Gminy Czarna
Na podstawie :

, ań. 12 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U, 20l 8, poz. l15ż ze zm. ) ,- § 22 ust. l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody
przeznaczone.i do spożycia przez ludzi ( Dz. U . ż017 . poz. ż249 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdań z badań
laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktacl-r monitoringowych na tęrenię zasilanym przez
urządzenie wodociągowe Glowaczowa ( miejscowości Głowaczowa, Grabiny, Chotowa ) :

- w ramach kontroli rł,ewnęIrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej,
ul. Spółdzielcza 4,

- w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożyci a przez |udzi przez PPIS
w Dębicy

stwierdza
przydatność wody do spoĄcia przez lu<lzi

zaI pólrocze 2019 roku

UZASADNIENIE

Monitoring jakości wody przeznaczone1 do spożycia przez lttdzi
prowadzony jest na terenie zasilanynr przez urządzenie wodociągowe Głowaczowa poprzez pobór
próbek wody z 10 stałych punktów monitorirrgowyclr, wyznaczonych ptzez Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Czarnej a uzgodnionycli z Państwowynr Powiatowym Inspektorenr
Sanitanrym w Dębicy, Ww, punkty obejmują sieć dystrybucyjną i wodę podawaną do sieci, W ramac]r
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego IIrspektora Sanitamego w Dębicy biezącego nadzorrt
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministla
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprarł,ie jakości wody przeznaczone1 do spożycia przez ludzi
( Dz. U. ż017, poz.2249 ) na terenie zasilanym przez przedmiolowe urządzenie pobrano 2 próbki do
badari fizykochemicznych i 2 próbki do badań mikrobiologicznych, Ponadto Państrł,owy Powiator.v.v
Inspektor Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną, przez ww. Zakład, wewnętrzną kontrolę
jakości wody przeznaczone1 do spożycia przez lvdzi, W omawianym okresie liczba raportowanych
próbek wody pobranycli w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej wynosiła 3 pLóbki
fizykochemiczne i 3 próbki mikrobiologiczne, W l,amach badań monitorirrgowych nie wydano
zadnego orzeczenia o warunkowej lub braku przydatności wody do spoźycia przez ludzi,
Po rozpatrzeniu rvsrystkich sprawozdań z badań rvody lvykonanych w okresie I pólrocza 20l9
roku stwierdzono, że w zakrcsie monitoringu parametrów grrrpy A i grupy B woda, na telenie
zasilanym przez urządzenie wodociągowe Głowaczorł,a, spełniała wymagania zawarte
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości
wody przeznaczorrej do spożycia przez ludzi ( Dz. U . 2017 , poz. żż49 ) i była ptzydatna do spozycia
przez ludzi,
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