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OCENA JAKO§CI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (.tekst jednoliĘ DzU. z2019 r-, poz. 59); art.12 ust. 1 Ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.
z2019, poz. 1437); §22 rozpotządzenia Ministra Zdrowia zdnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jedno|iĘ Dz. U . z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu wyników z badań jakości wody z wodociągu publicznego w Dobrucie
przeprowadzonych w ramach nadzoru,
sprawozdania nr:

punkt poboru mieszkanie prywatne, Dobrut 29
1. 27l z dnia20.03.2019 r.-

punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa, Wałsnów
2. 270 z dniaż0.03.2019 r.
3. OL-LBW.6210.450 l n.20|9 z dnia10.06.ż0l9 r.,
4. 466 z dnia 15.05.2019 r.,
5. PBP 12787 IP l20l9 z dnia 16.05.2019 r.,
6. HKL.9052.1.02787.2019 z dnia 27 .05.2019 r.

otaz
po przęanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody z wodociągu publicznego w Dobrucie
w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych przez: : Laboratorium Badań Wody i Scieków,
ul. Sowińskiego 464, 26-500 Szydłowiec oraz Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, mikrobiologia-
fizykochemia-sensoryka, ul. Kościelna 2a, 05-|19 Legionowo, Filia południe: ul.Fabryczna 7,
41 - 40 4 Mysłowice zleconych przez właściciela wodoc iągu : Gmina Orońsko,
sprawozdania nr:

punkt poboru: Hydrofornia Dobrut

l. PBW03/01 /2019 z dnia 21.01.2019 r.,
2. PBW01/0212019 z dnia |2.02.2019 r.,
3. PBW ll7 l09l20l9 z dnia 07 .10.2019 r.

punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa, Wałsnów
4. PBW04/01 12019 z dnia 21.01.2019 r.,
s, PBW21/09|2019 z dnia 07.10.2019 r.

wykonanych zgodnie zrymaganiamizńącznika nr 6 do w/w rozpotządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
stwierdza

przydatność wody do spoĘcia przezludzi
z wodociągu publicznego w Dobrucie

zauądzanego pruez: Gmina Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

Otrzvmuie:
1. Adresat,
ż. aa., strona internetowa: www. szydlowiec.psse.waw. pI
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