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Wójt Gminy Żyraków
Na podstawie :

- art. 12 ust l Ustaw1, z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowyrn zaopaIrzeniu w wodę i zbiorowyrrr
odprowadzaniu ścieków ( tekst j ednolity Dz. U. 20 1 8, poz. I l52 ze zm. ) ,

- § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia prze z ludzi (Dz. U. ż0l7. poz,2249 )

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po analizie sprawozdań z badań
laboratoryjnych próbek wody pobrariych w punktach monitoringowyclr na terenie zasilanym przez
urzątlzenie wodociągowe Żyraków ( miejscowości Zl,raków. Wola Zyrakowska, Bobrowa,
Zawlerzb|ę, Góra Motyczna, Wiewiórka, część Straszęcina ) :

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodalki Komunalnej w Zyrakowie 74A;
- w ramaclr biezącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez PPIS
w Dębicy

strvierdza
przydatność wody do spoĄcia przez ludzi

za l pólrocze 20l9 roku

UZASADNIENIE

Monitoring .jakości wody przeznaczone1 do spożycia przez ludzi
prowadzony jest na terenie zasilanyrn przez urządzenie wodociągowe Żyraków poprzez pobór próbek
lvody z 7 stałych purrktów morritoringowl,ch, wyznaczonych przez Gminny Zakład Gospodarki
Konunalnej w Zyrakowie 7zlA a uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorenr
Sanitarnym w Dębicy. Ww. punkty obejnrują siec dystrybucyjną, wodę podawaną do sieci i ujęcia.
W ramaclr prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy
bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczorrej do spożycia przez ludzi w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnta 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczotlej
do spożycia przez |ldzi ( Dz. U. 2017, poz. 2249 ) na terenie zasilanym przęz przedmiotowe
urządzenie pobral-ro 2 próbki do badań fizykochemicznych i 2 próbki do badań mikrobiologicznyclr.
Ponadto Państworł1, Powiatow1 Inspektor Sanitarny w Dębic1, nadzorował prowadzoną, przez \ĄĄv.

Zakład, wewrętrzną kontrolę .iakości wody prz,eznaczone.j do spożycia przez ludzi. W omawianyn-t
oklesie liczba raportowanych próbek wody poblanych w I,amach prowadzonej kontroli wewnętrznej
w.vr-rosiła 4 próbki fizykochemiczne i4 próbki rnikrobiologiczne. W ranrach badań monitoringowych
rrie llydano żadnego orzeczenia o warunkowej lub braku przydatności wody do spożycta przez ludzl
Po rozpatrzeniu wsrystkich sprawozdań z badań rvody rvykonanych w okresie l pólrocza 2019
roku stwierdzono, że w zakresie monitoringu parametrólv grupy A i grupy B woda, na terenie
zasilanym przez urządzenie wodociągoue Zyrakóu. spetniała wymagania zawafte w załączniku lrr
1 do Rozporządzenia Mir-ristra Zdrowia z dIlia 7 gludnia 2017r. w sprawie jakości wody
plz-eznaczonej do spozycia ptzez Ittdzl ( Dz, U . ż0l7 . poz,, ż249 ) i była przydatna do spożycia przez
ludzi.
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