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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie afi. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Palistwowej Inspekcji

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz, 1ż61); oraz § 22 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 201'I r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(tekst jednolity Dz.U, z20l7 t., poz. 2294) i art. 13 Ustawy zdnia 7 czerwca 200l r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ekst jednolity Dz. U.

zż0I8,poz. 1152);

po przeana|izowan iu wyników z badańjakości wody (w ramach nronitoringu kontrolnego - protokoły
z poboru próbek wody pobranych Nr HKN.6000.5.2018 z dnia 23.01.20l8 r.. HKN.6000.ó.20I8
z dniaż3.0l.ż0l8 r. oraz w ramach monitoringu przeglądowego - protokoły nl: HKN.6000.23,20I8
z dnia l2,03.20l 8 r.). sprawozdania nr:

1.44zdnia30.01.2018r.-punktpoboru: mieszkanie prywatne Gąsawy Plebańskie 25,
ż, 43 z dnia 30.0l .20l 8 r. - punkt poboru: mieszkanie prywatne Ot,łów 56,

punkt poboru: mieszkanie prywatne Smiłów 7A:
3. 275 z dnia 23.03.20l8 r.,
4. PBPl17lSIPl2018 z dnia 21.03.20l8 r.,

5. 9051.1.01715.2018 z dni 09.04.20l8 r,,
6. OL-LBW.62I0.276.2018 z dnia 28.03.20l8 r.

oraz
po przeanalizowatriu uzyskanyclr wyników badań wody w ramacIr kontr.oli węwnętlznej wykonanych
ptzęz: Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, mikrobiologia-fizykochemia-sensoryka,
ul. KościeIna 2a, 05- l9 Legionowo, Filia południe: ul. Fabryczna 7,41-404 Mysłowice z wodociągu
publicznego w Smiłowie, zleconych przez właściciela wodociągtl: Crnina Jastrząb, sprawozdalria lrr:

punkt poboru: Mieszkanie prywatne Ońów 36
| . 5379l03l20l8/l!Uż z dnia 19.04.2018 r.

2. 537 9 l03lż018/F 12 z dnia 26.04,20 18 r.
punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Śmiłowie,
3. 406l l04l2018lMJ3 z dnia l 6.05,201 8 r.
4. 4061l04l20l8tr /3 z dnla 23.05.20 l 8 r.

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznlka r-rr 6 do w/w rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarr-ry w Szydłowcu
stwierdza

przydatność wody do spoĘcia p rzez ludzi
z wodociągu publicznego w Smilowie

zarządzanego przez
Gmina Jastrząb, Plac Niepodległości 5. 26-502 Jastrząb

otrzymuie:
l. Adresat.
2. aa, www.szydlowiec.psse.waw.pl
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