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Wójt Gminy Żyraków
Na podstawie :

- aft. 1ż ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. 20l 8, poz. ll52 ze zm. ),
- § 2ż ust. l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonel do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017 , poz.2249 )

Palistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdań z badań
laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktaclr monitoringowych na terenie zasilanym przez
urządzenie wodociągorve Nagoszyn ( miejscowości Nagoszyn. Mokre, Korzęniów, Zasów, Borowa
Wola l ;

w ramach kontroli wewnęt rznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zyrakowie 74A;
_ w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez PPIS
w Dębicy

stwierdza
przydatność wody do §połcia przez lułtzi

za l pó|rocze 2019 roku

UZASADNIENIE

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lldzi
prowadzony jest na terenie zasilanym przez urządzenie wodociągowe Nagoszyn poprzez pobór
próbek wody z 10 stałych punktów monitoringowych, wyznaczonych przez Gmin_ny zakład
Gospodarki Komunalnej u, Zyrakowie 74A a uzgodnionych z Państwowym Powiatowym
lrrspektorem Sanitarnym w Dębicy, Ww. prrnkty obejmLrją sieć dystrybucyjną i wodę podawaną do

sieci, W ramach prowadzonęgo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w DębicY
bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudrria 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczone1

do spożycia przez ludzi ( Dz. lJ. 2017 " poz. 2249 ) na terenie zasilanym przez przedmiotowe

urządzenie pobrano 2 próbki do badań fizykochenriczr-ryclr i 2 próbki do badań mikrobiologicznych.
Ponadto Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną, przez ww.

Zakład, wewnętrzną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W omawianym
okresie licżba raportowanych próbek wody, pobranych w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej,

wynosiła 2 próbki fizykochemiczne i 2 próbki mikrobiologicznę. W ramach badań monitoringowYch
nie wydano żadnego orzeczenia o wal,unkowej lub brakir przydatności wody do spożycia ptzez ludzt.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań lvody wykonanych w okresie I pólrocza 2019

roku stlvierdzono, że w zakresie monitoringu parametrów grupy A woda, na terenie zasilanYm
przez urządzenie wodociągowe Nagoszyn, spełriiała rłl,magania zawarle w zalączniku nr 1 do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnla 7 grlrdnia 20l 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez \ldzt (Dz.U.2017, poz. ż249 ) i była pLzydatna do spoźycia przez |udzi.
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