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Dotvczy: okresowej oceny

i wody do
spozycia przez ludzi

Pafistwowy powiatowy

rspeKtor Sanitarny w Nowym
Sqczu, majqc na uwadze art..
12
ust, 1 Ustawy z dnia 14 marci
1985r, o pafstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U, z 2017 r. poz. tZ6I, z poi
.zm.) oraz g 16, 17 i 1g Rozpozqdzenia
Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 r. w
jakoSci
e
wody przeznaczonej do spo2ycia przez
ludzi (Dz.
U. z 20L5 r. poz.19g9),
oceny jako6ci wody wykorzystywanej
przez Wodociqg
Publiczny tqcko w roku 201 jako
spelniaiqcej wymagania okreslone
w zarqcznikach 1_4
ww. Rozpozqdzenia na dziefr 3 ,72.1t017
r.
Powy2sza ocena zostala
na podstawie 2 sprawozdah z bada6
wody do spozycia
przez ludzi w zakresie
kontrolnego
sprawozdania zbadaft w zakresie
monitoringu paeglqdowego
rczonych przez Zaldad Gospodarki Komunalnej
w tqcku

il

oraz na podstawie

2

1 sprawozdania z badari

w

za

z badafi w zallresie monitoringu kontrolnego
oraz
ie monitoringu pzeglqdowego pobranycn przez pracownika

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi

iologicznej w Nor,rrym Sqczu w ramach kontroli
biezqcej,

Paristwowy Powiatowy

Sanitarny

w Nowym

Sqczu

w

ramach prowadzonego

monitoringu jako6ci wody:

- dokonal weffikacji sprawozda z badah wody wyko'anych
w roku 20L7 w ramach kontroli
wewnqtznej prowadzonej
Gminny Komunalny Z Zaktrad Gospodarki Komunalnej
w

tqcku, w wyniku

kt6rej

Rozporzqdzeniem,

Powiatowa

sekretariat PPIS

brak pzekroczeri parametr6w okre5lonych

ww,

-

ocenil zgodno66 prowadzonych badari

z

zatwierdzonym harmonogramem,

terminowoS6 paesylania danych do ttrtejszego Inspektora,

jak

r6wnie2

zakresie kt6rej nie stwierdzil

uchybieri,

w oparciu o badania

- zweryfikowane dane wlqczyl do danych monitoringowych
wlasne i dokonal ich analizY.

Po analizie sprawozdania

z badaf pr6bki lvody pobra

pracownika Powiatowej stacji Sanitarno-Epiclemiologicznej

w dniu 05.09.2017 r. Przez
w Nowym Sqczu stwierdzono
72h w wodzie

ponadnormatywnq wartoS6 og6lnej licz:by mikroorganizm6w

temp.

do spo2ycia. Pafstwowy Powiatowy J'nspektor Sanitarny

Nowym Sqczu wYstosowal do

Zarzqdcy

w/w Wodociqgu pismo naka:rujqce doprowadzit ja

Rozpozqdzenia' W dniu 18.09.2017 r' do tutejszego
dosta
badafi wody pobranej w dniu 12.09.2017

unar.

z

r'

Komunalnej

w t-qcku. Po zapoznaniu sig z przeslanym

wodzie przekroczenia parametru og6lnej liczby m
Jako56 badanej wody odpowiadala wylnaganiom ww'

s

22oC Po

wody w sieci do wYmog6w
a wplynqlo sprawozdanie

pzez Zaldad GosPodarki
wozdaniem nie stwierdzono w

6w w temp. 22"C Po 72 h'
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