
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZYDŁOWCU

ul. Metalowa 7, 26-500 szydłowiec
(Gminy: Chlewiska, Jastźąb, MiróW, orońsko, Miasto i Gmina Szydłowiec)

tel./ fax. (048) 6171219 e-mail: szyeL]pyłęqQpsse.worł.p!

HKN.60l0.1 7. l 1.20l 8.KG

Gmina Jastrząb
Pl. Niepodleglości 5
ż6-50ż trastrząb

Na podstawie art. 4 ust, 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz,U, z2017 r.,poz. 1261); § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 20l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst
jednolity Dz.U. z20l7 t., poz. 2294) i art. 13 Ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018.
poz. 1152);

po przeanalizowaniu wyników z badań jakości wody zwodociągu publicznego w Jastrzębiu,
przeprowadzonych w ramach nadzoru (monitoring przeglądowy - protokół z poboru próbek wody
Nr: HKN.6000.2 4.2018 z l2.03.2018 r,. monitoring kontrolny - protokół nr HKN.6000.35.2018
z l5.05.20l8 r,, HKN.6000.36.ż018 z l5.05.20l8 r.. HKN.6000.49.2018 z l0.07.20l8 r.,

HKN.6000.50.2018 z 10.07.20l 8 r., sprawozdania nr:
punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa, Jastrząb, ul, Kościuszki 5 l b:

-PBPll7l8nlż018 z dnia 2l .03.20l 8 r.,

-OL-LBW.62r0.277,2018 z dnia 28.03.20 l 8 r.

-276 z dnia 23.03.20l 8 r,,

-HKL.9051,1.017 18.2018 z dnia 9.04.20 l 8 r.

-5l0 z dnia żż.05.2018 r.,
punkt poboru: Urząd Gminy, Jastrząb, Pl. Niepodległości 5:

-509 z dnia 22.05.20l8 r..

-68J z dnia 20.07.20l8 r.,
punkt poboru: Mieszkanie Prywatne, Kuźnia Kolonia 2l:
-682 z dnia 20.07.20l8 r.,

oraz po prz€analizowaniu uzyskanych wyników badań wody w ramach kontroli wewnętrznej
wykonanych przez: Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze. m ikrobiologia-fizykochemia-sensoryka,
ul. Kościelna 2a,05-1l9 Legiortowo, Filia południe: ul. Fabryczna 7,41-404 Mysłowice, zleconych
przez właściciela wodociągu: CInina Jastrząb, sptawozdania nl:

punkt poboru: Mieszkanie Prywatne, ul. Szydłowiecka l39A:
l . 2187l04lż0l8lEl1 z dnia l9.04.20l 8 r..
2. 806l03l2018lF/l z dnia 26.03.20l8 r.,
3. 806/03/20l8/M/l z dnia l9,03.20l8 r.,

punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Jastrzębiu:
4. 4479l07 l20l7 E 13 z dnia l 6.04.20 l 8 r.,

5. 5379/03/2018 lMll z dnia l 9.04.20l 8 r..

6. 537 9 l03l20l8lF ll z dnia 26.04.ż0 l 8 t.,
punkt poboru: Mieszkanie Prywatne: Kuźnia Kolonia 2l :

7, l25/06/20l8lW2 z dnia l 8,06.20l 8 r.,

8, 125/06/ż0l8/Fl2 z dnia25.06,20l8 r.,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr ó do wlw rozporządzenia,



Pańritwowy Powiatowy Inspeklor Sanitamy w §zrydłowcu

śtwieralza
plzydatność wody do spoĘcia pruu,lttdzi

z wodociągu publicznego w Jaotzębiu
zafżądaan'egio przer;

Gmlna Ja§trąb, Plac Niepodleglośei 5,2ó-502 Jastrząb

Otrzvmule:
l. Adrcsat,
2. aa,, strona intemetowa:

www.szydlowiec.p§-§ąwawpl


