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Na podstawie :

- ar|. 12 ust l Ustawy z dnta 7 czerwca 200lr, o zbiorowym zaopaftzeniu w wodę i zbiorowynr
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. 20l8, poz. Il52 ze zm.'),
- §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz, U . ż0l7 , poz. 2249 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdań z badń
Iaboratoryjnych próbek rł,ody pobranych w punktach monitoringowych na terenie zasilanym przez
urządzenie wodociągowe Gołęczyna ( mie.jscowości Gołęczyna, Dobrkórv, Palkosz ) :

- w ranrach kontroli wewnętrzne.j przez Wodociąg Lokalny Gołeczyna-Dobrków-Parkosz Sp. z o.o.,
w ranrach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spozycia przez |udzi przez PPIS

w Dębicy
stlvierdza

przydatność wody do spoĘcia przez ludzi
za I pólrocze 2019 roku

UZASADNIENIE
Monitoring jakości wody przeznaczone.i do spożycia przez Ittdzi prowadzony

jest na terenie zasilanym przez urządzenie wodociągowe Gołęczyna poprzęz pobór próbek wody z 7
stałych punktów monitoringowych, wyznaczotlych przez Wodociąg Lokalny Gołeczyna-Dobrków-
Parkosz Sp. z o.o. a uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Dębicy.
Ww. punkty obejmują sieć dystrybucyjną, zbiornik wody czystej i wodę podawaną do sieci. W ramaclr
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy bieżącego nadzoru
nad jakością wody przeznaczone.| do spoźycia przez \udzi w oparciu o Rozporządzenie Mirristra
Zdrowia z dńa 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoźycia przez ludzi (Dz,
U,2017. poz. ż249 ) na terenie miejscowości Gołęczyna, Dobrków, Parkosz pobrano 2 próbki do
badań 1rzykochemicznych i 3 próbki do badari mikrobiologicznych. Ponadto Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną. przez ww. Spółkę, wewnętrzną kor-rtrolę
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi, W omawianym okresie liczba rapofiowanych
próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła 4 próbki
fizykochemiczne i 4 próbki mikrobiologiczne. W ramaclr badań monitoringowych nie wydano
żadnego orzęczęnia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
Natomiast wydano 1 orzeczenie o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, ze względu
na przekroczenie norm dla parametru mikrobiologicznego (bakterie grrrpy coli); warunkowa
plzydahość obowiązywała 23 dni. Ponowne badanie wody. wykonane po przeprowadzeniu działań
rraprawczych, wykazało przydatność wody do spożycia przez ludzi (zgodność zawartości parametrów
z wymagarriami).

Po rozpatrzeniu rvszystkich sprawozdań z badań wody lvykonanych w okresie I pólrocza 2019
roku shyierdzono, że w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B woda, na terenie
zasilar-rym przez urządzente wodociągowe Gołęczyna, spełniała wymagania zawafie w załączniku
ru 1 do Rozporządzerria Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r, w sprawie jakości wody
przeznaczone1 do spożycia przez ludzt ( Dz. U.2017,poz.2249 )i była przydatna do spożycia przez
ludzi.
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