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Na podstawie afi. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 nrarca 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 przealaczonej do spożycia przez ludzi
(tekst jednolity Dz.U. z2017 r., poz, ż294) i art. 13 Ustawy z dnia 7 czerwca 200l r.

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

po przeanalizowaniu wyników z badańjakości wody z wodociągu publicznego w Woli Lipienieckiej
Dużej przeprowadzonych w ramach nadzoru monitoring kontlolny - protokoły z poboru próbek
wody Nr HKN.6000.27.2018 zdnia l1.04.20l8r., HKN.ó000.28.2018 zdnia l1.04.20l8r.
sprawozdania nr:

]. 410 z dnia l7.04.20l8 r. - punkt pobolLl: Publ. Szkoła Podstawowa, Wola Lipieniecka Duża 4I
2. 409 z dnia l7.04.2018 r. - purrkt poboru: Mieszkanie Prywatne, Kuźnia 18,

oraz
po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych
przez: Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, mikrobiologia-fizykoclrenlia-sensoryka. ul. Kościelna 2a,
05-1l9 Legiollowo. Filia południe: ul. Fabryczna '7,41-404 Mysłowice. zIeconych przez właściciela
wodociągu: Gmina Jastrząb, sprawozdanie nr:
punkt poboru: Mieszkanie Prywatne, Kvżnia ż6,
l. 2858l02?0l8lWl z dnia 02.03.201 8 r.
2, 2858/02/2018/F/1 z dnia 05.03.2018 r.
punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Woli Lipienieckiej Dużej
3, 5379l03lż0l8/W3 zdnia l9.04.2018 r.
4, 5379l03l20l8/R/3 z dnia27.04.ż0|8 r.

punkt poboru: Mieszkanie Prywatne, Wola Lipieniecka Mała 40.
5. 406ll04l20l8/Nlll z dnia l 6.05.20 l 8 r.
6. 406ll04l20l8lFll z dnia 23.05.20l8 r.

wykonanych zgodnie z wyrnaganiami załącznika nr 6 do w/w rozp orządzenia,

PŃstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarrry w Szydłowcu
stwierdza

przydatność wody do spoĘcia przez lutlzi
z wodociągu publicznego w Woli Lipienieckiej Dużej

zarządzanego przez,-

Gmina Jastrząb. Pl. Niepodległości 5,26-502 Jastrząb

otrzYmuie:
l, Adresat,
2. aa., Strona internetowa: www.szydlorviec.psse.waw,pl


