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Wójt Gminy Żyraków
Na podstawie :

- arl. 12 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorow},m zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. 20l 8. poz. I I52 zę zm. ),- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U . ż017 , poz. 2249 )

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdati z badań
laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach n-ronitoringowych na terenie zasi\anym przez
urządzenie wodociągowe Wola Wielka ( miejscowości Wola Wielka, Straszęcin (z wyjątkieni 50

Buspodarst\Ą, zasilanych w wodę z Zyrakowa l :

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zyrakowie 74A;
- w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przęz ludzi przez PPIS
w Dębicy

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez |udzi

z^ I pólrocze 2019 roku

UZASADNIENIE

Monitoring jakości wody przęznaczone: do spożycia wzez Iudzi
prowadzony jest na terenie zasilanym przez urządzenie wodociągowe Wola Wielka poprzez pobór
próbek wody z 5 stałych punktów monitoringow-yclr. rvyznaczonycll przez Gminrry Zakład
Gospodarki Komunalnej w Zyrakowie 74A a Lrzgodnionych z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Dębicy. Ww. punkty obejmują sieć dystrybucyjną i wodę podawaną do
sieci. W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy
bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi w oparciu
o Rozporządzenie Mirristra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczone1
do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017, poz, ż249 ), na terenie zasilanym przez przedmiotowe
urządzenie pobrano 4 próbki do badań fizykochenicznych i 4 pr,óbki do badań mihobiologicznych.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy nadzorował prowadzoną, przez ww.
Zakład. wewnętrzną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udz| W omawianyln
okresie liczba raportowanych próbek wody pobranyclr. w t,amach prowadzonej kontroli wewnętrznej.
wyr-rosiła 2 próbki fizykochenriczne i 2 próbki nikrobiologiczne, W ramach badari monitoringowych
nie wydano żadnego otzeczęnia o warunkowe.j lrrb blaku plzydatności wody do spożycia przez ludz|
Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z barlań wody wykonanych w okresie I półrocza 20l9
roku stwierdzono, że w zakresie monitoringu paramctrólv grupy A i grupy B woda, na terenie
zasilanym przez urządzenie wodociągowe Wola Wielka, spełniała wymagania zawarte
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grrrdnia 2017r, w sprawie jakości
wody ptzeznaczonej do spożyci a przez Iudzi ( Dz. U. 2017 . poz. 2249 ) | była przydatna do spożycia
przez ludzi.

Pat§tv&ry Po/lliabw lnsgektor Sanitarrry, lhĄ
z up. mgr Bhlbara Więcck

Z.ca Państwo]łego PowiatcWego lnspekl"la 3anilarnego


