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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (ekst jednolity Dz,U, z2017 r.,poz, 1261); § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 0'7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonĄ do spoźycia przez ludzi
(tekst jednolity Dz.U. z 201,7 r., poz. 2294) i art. 13 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz.U. z 2018,poz. ll52);
po przeanalizowaniu wyników z badań jakości wody z wodociągu publicznego w Dobrucie,
przeprowadzonych w ramach nadzoru (monitoring przeglądowy - protokół z poboru próbek wody
Nr HKN.6000.9.20l8 zdnia ż9.01.2018 r. oraz monitoring kontrolny - protokoły
Nr HKN.6000.4l .20l 8 i HKN.ó000.4l .2018 z dnia lż.06.ż0l8 r.), sprawozdania nr:

punktu poboru: - Mieszkanie Pryłvatne, Dobrut 28,
l. OL-LBW.6210.51.2018 z dnia l5.02.2018 r.
2. HKL.9051.1.00608 z dnia 20.0ż.2018 r.

3. 76 zdnia20.02.2018 r.
4, 607 z dnia 19.06.20l8 r,

5. 608 z dnia l9.06.20l8 r.

oraz po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody w ramach kontroli wewnętrznej
wykonanych przez,. Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, mikrobiologia-fizykochem ia-sensoryka,
ul. Kościelna 2a, 05- 1 l9 Legionowo, Filia południe: ul, Fabryczna 7,41-404 Mysłowice zleconych
przez właściciela wodociągu: Gmina Orońsko, sprawozdania nl:

punkt poboru: Mieszkanie Prl.watne, Dobrut 28
1. 3990l02l2018/Fl3 z dnia 05.03.2018 r.,
punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie:
ż. 3326l03/2018IFl5 z dnia 30.03.20l8 r.
3. 3326l03l20l8lM]6 z dnia26.03.20l 8 r.,
punkt poboru: Hydrofornia Dobrut
4. 3326/03l20t8/W7 z dnia ż6.03,201 8 r.,
5. 3326103 12018 lF l 6 z dnia 30,03,20 1 8 r.,
6. 889 l07 12017 /F /1 IP l 1 z dnia ż3.03.ż0l 8 r.,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozpor ządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Dobrucie

zafządzulego przez: Gmina Orońsko, ul. Szkolna 8,26-505 Orońsko

Otrzvmuie:
1. Adresat,
2. aa., strona intemetowa: www,Szydlowiec.psse.waw.pl


