
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZYDŁOWCU

ul. 14etalowa 7, 26-500 szydłowiec
(Gminy: chlewiska, Jastżąb, |4iróW, orońsko, Miasto iGmina szydłowiec)

tel./ fax, (048) 6171219 e-mail : sZYdlowiec@psse.WaW.pI
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Gmina orońsko
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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dńa 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261); § ż2 rozpotządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst
jednolity Dz.U. z20I7 r., poz,2294) i afi. 13 Ustawy z dnia '/ czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzenhl w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018,
poz. 1152);

po przeanalizowaniu wyników z badań jakości wody z wodociągu publicznego w Chronowie,
przeprowadzonych w ramach nadzoru (monitoring przeglądowy - protokół z poboru próbek wody
Nr HKN.6000.10.2018 z c]niaż9.01.20l8 r.), sprawozdania nr:

punkt poboru: Mieszkanie Prywatne, Zaborowie 44,
1.78 z dnia lż.Oż.ż0l8 r.
2. OL-LBW.6210.53.2018 z dnia l5.02.20l 8 r.
3. HKL.9051.1.00607 z dniaż0.0ż.ż0I8 r.
4. 4l1 z dnia 17 .04.2018 t.
5.412 z dnia 17.04.2018 r.

oraz po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody w ramach kontroli wewnętrznej
wykonanych przez: Jars Sp. z o. o, Laboratoria Badawcze, m ikrobiologia-fizykochemia-sensoryka,
ul. Kościęlna ża,05-1-19 Legionowo, Filia południe: ul. Fabryczna 7,41-404 Mysłowice, zleconych
przez właściciela wodociągu: Gmina Orońsko, sprawozdania nr:

punkt poboru: Hydrofomia Chronów:
889107/2017/Fl13 z dnia 28.03.20l8 r.,
3152l06l20l8{F 14 z dnia 29.06.2018 r.,
31S2/06l20l8/W 6 z dnia ż5.06.20'l 8 r.,
punkt poboru: Publiczna Szkoła w Guzowie:
3152/06/2018lW5 z dnia 25.06.2018 r.,

3152l06l20l8lF 13 z dnia 29.06.20|8 r.,

wykonanych zgodnie z wymaganiami zńącznika nr 6 do wlw rozporządzenia,

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Szydłowcu

stwierdza
przydatność wody do §pożycia pruez ludzi

z wodociągu publicznego w Chronowie
zarządzanego przez: Gmina Orońsko, ul. Szkolna 8,26-505 Orońsko

Otrzvmuie:
l. Adresat,
2. aa., strona internetowa:
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