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Wodociągi i Kanalizacja
ul. Wschodnia 11
26-500 Szydlowiec

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (tekst jednoliĘ 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 ludzi
(tekst jednolity Dz,U. zż0I7 r., poz, 2294) i ań. 13 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tekstjednolity Dz. U,
z2018, poz. 1152);

o

po przeanalizowaniu wyników z badań jakości wody z wodociągr"r publicznego w Zdziechowie
przeprowadzonych w ramach nadzoru (monitoring kontrolny - protokoły z poboru próbek wody:
HKN.6000,3.20r8 z dnia l6.01.20l8 r., HKN.6000.4,2018 z l6.01.2018 r.), sprawozdania nr:
- ż8 z dnia22.0I.20l8 r.-punkt poboru: mieszkanie prywatne, Zdziechów Lesica 63,
* 27 zdnia22,01.20l8 r.- punkt poboru: Ośrodek Zdrowia, Wysoka 27
oraZ

po

przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody w ramach kontroli wewnętrznej
wykonanych przez: Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, mikrobiologia_fizykoclremia-sensoryka,
ul. Kościelnaża,05-119 Legionowo, Filia południe: ul. Fabryczna 7,4I-404 Mysłowice, zleconych
przez właścicielawodociągu: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., sprawozdania nr:
punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa, Wysoka

|. 3990l02l20l8[F/7 zdnia l2,03,20l8 r.,
ż. 3990l02l20l8/Ml4 z dnia 05.03.20l8 r.,

3. 34l4/04l20l8lM/2 zdnia 30.04.20l8 r.,
4. 34l4l04l2018|F 12 z dnia 07.05.ż018 r,,

punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Zdzięchów
5. 34l4/04l20t8lF/l/P/1 z dnia 07.05.20l8 r.
6. l279l05lż018lW2 z dnia 14.05.201 8 r.

wykonanych zgodnie z wymagan tami załącznika nr 6 do w/w rozporządzsnia,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Szydłowcu
stwierdza
prrydatnośćwody do spoĘcia przez |udzi
z wodociągu publicznego w Zdziechow|e
zarządzanego przez
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
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