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Wójt Gminy Dębica
Na podstawie :

- a|1. 12 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekstjednolity Dz. U. 20l8, poz. ll52 ze zm. ) ,

- § 22 ust. l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gnrdnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoźycia przez ludzi ( Dz. U . 20|7 

^ 
poz.2ż49 )

Państwowy Powiatorł1, Inspektor Sanitalny, u, Dębicy po analizie sprawozdań z badań
Iaboratoryjnych próbek wody poblar-rycl-r w punktaclr tlonitoringowych na terenie zasilanynr przez
urządzenie wodociągowe Pustków ( miejscowości Pustków i Kochanówka ) :

- w ranach kontroli wewnętrznej przez Gnirny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy, rrl.
Zródlana 4.

w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczone.| do spozycia przez ludzi przez PPIS
w Dębicy

stwierdza
przydatność wody do spoĄ,cił przez |u<lzi

za pierwsze pólrocze 20l9 roku

UZASADNIBNIE

Monitoring ,|akości wodv przeznaczonej do spożycia przez ludzi
plowadzot-ry jest na terenie zasilanym przez Ltrządzente r.1,odociągorve Pustków poprzez pobór próbek
wody z 5 stałyclr punktów rnonitoriIrgowyclr w.vznaczonyclr przez Gnrinny Zakład Komunalny Sp,
z o.o. a uzgodnionych z Paristwowyn-r Powiatowyt-n Inspektorem Sanitarnym w Dębicy. Ww, punkty
obejnrują sieć dystrybucyjną i wodę podawaną do sieci. W ramach prowadzonego przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Dębicy bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczorlej
do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r.
w sprawie jakości wody przeznaczone.j do spożl,cia przez ludzi ( Dz. U, 2017, poz. ż249 ) na lerenie
zasilanynr przez przedmiotol.r,e urządzenie pobrano 2 próbki do badari tizl,kochenlicznych i 2 ptóbki
do badań nikrobiologicznych. I]onadto Paristrvow1,, Powiatorvy, Inspektor Sanitarny w Dębicy
lladzolował prowadzoną, przez wlv. Spółkę, werł,nętrzrrą kontrolę jakości wody przeznaczone1 do
spoźycia przez ludzi. W omawianym okresie liczba raportowanych próbek wody pobranyclr w ranrach
plowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła 3 próbki fizykochemiczne i 4 próbki mikrobiologiczne,
W ramach badń monitoringowych nie wydano żadnego orzęczęnia o walunkowej przydatności wody
lub braku przydatności wody do spoźycia przez ludzi,

Po rozpatrzeniu wszystkich spralvoztlań z badań,tvody rvykonanych w okresie I pólrocza 2019
loku strvierdzono, żc ,tv zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B woda, na telenie
zasilanyn przez urządzenie wodociągowe Prrstków. spełniała wymagania zawarte w załączniku r-rr
1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grtldrria 201 7r. w sprawie jakości r.vody

ptzeznaczone.i do spożycia przez ludzi ( Dz, U. ż0|7 ̂
 
poz. 2249 ) i była przydatna do spożycia przez

ludzi.
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