
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZYDŁOWCU

ul. Metalowa 7, Z6-500 Szydłowiec
(Gminy: chlewiska, Jastrząb, MiróW, orońsko, 14iasto iGmina Szydłowiec)

tel./ fax, (048) 6171219 e-mail : szvdlowiec@osse.waw.ol

HKN.60l 0. l 1.5.20l 8.KG

Gmina chlewiska
ul. Czachowskiego 5
26-510 Chlelviska

Na podstawie art, 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (tekst jednolity Dz. U- z 2017 r,, poz. 1261); oraz § 22 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi
(tekst jednolity Dz,U. z20l7 r., poz, ż294) i art. 13 Ustawy z dnia 7 czerwca 200l r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowynr odprowadzaniu ścięków (tekst jednolity Dz. U.
z2018,poz. 1152);

po przeana|izowan iu wyników z badań jakości wody z r,vodociągu publicznego w Skłobach
w ramach nadzoru (monitoring przeglądowy - protokół z poboru pLóbki wody
Nr HKN.6000.21.2018 z dnia l2.03.20l8 r.), sprawozdanie nr:

273 z dnia 23.03.20l8 r.-punkt poboru: mieszkanie prywatne, Stefanków 50.

oraz po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody w ramach kontloli wewnętrznej
zleconych przez właściciela wodociągu: Gmina Chlewiska, wykonanych przez:
1) Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji San itarno-Epidemiologicznej w Radomiu,

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,26-60I Radom, sprawozdania nr:
l. 565/S z dnia 04.04.20l8 r. - punkt poboru: Mieszkanie Pr)a|r'atne, Stefanków 69,
2. 564/S z dnia 04.04.20l 8 r. - punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Skłobach.

2) Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, m ikrobiologia-fizykoclremia-sensoryl<a. uI. Kościelna 2a.
05-1 l9 Legionowo, Filia południe: ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice. sprawozdanie nr:

889/0712017lFlSlPl| z dnia ż3.03.2018 r. - punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Sklobach,

wykonanych zgodnię z wymaganiami załączlika nr, 6 do Ww rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez lutlzi

z wodociągu publicznego w Sklobach
zarządzanego przez,.

Gmina Chlewiska, ul. Czachowskiego 49,26-5l0 Chlerviska

Otrzymuie:
l. Adresat,
2. aa., strona internetowa: www.szydlowiec.psse.waw.pl


