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Działającna podstawie:
L*- '..,,)
. art.4 ust. 1 pkt l ustawyz dnia 14 marca1985r. o PaństwowejInspekcjiSanitarnej(tekst
jednolityDz. U. z f015 r.' poz, 141f z poźn.zm.),
-art.12 ust.l ustawyzdnia7 czerwcaf}}|r. ozbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i odprowadzaniu
ścieków(tekstjedno|ityDz. U. zf015 r', poz. 139zpóźn.zm),
- s l6 ust. 1 pkt 6rozporządzenieMinistraZdrowia w sprawiejakościwody przeznaczonej
f015 r. (Dz. U. 2f015 r.,poz.1989),
do spozyciaprzezludzizdnia 13 listopada
po rozpatrzeniudanychzawartychw protokolepobraniapróbki wody z dnia 15.05.f017r.,
wody:
z badanialaboratoryjnego
znak: SE.Ia-4f61l1f8l17oraz w oparciuo sprawozdanię
przęz
Państwowej
Inspekcji
przeprowadzonego
otgan
r.,
Nr 134196llrll17
z dnia 16.05.f017
Sanitarnejw ramachmonitoringukontrolnego,z wodociąguGóry Wysokie, zarządzanego
do zbiorowego
przez ZakładGospodarkiKomunalnejSpółkaZ o.o. w Dwikozach,słuzącego
wodę z ujęcia
zaopatrzeniaw wodę przeznaczoną
do spozyciaprzez ludzi, dostarczającgo
podziemnego,
punktpobraniapróbki: HydroforniaGóry Wysokie,

PaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnyw Sandomierzu
dokonał oceny jakościwody przeznaczonejdo spoŹycia w odniesieniu do wymagań
zawartych w rozporządzeniuMinistra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
2015r. (Dz. U. z 2015r,, poz. 1989) i
do spoŹyciaprzezludziz dnial 3 |istopada
s tw i er dził.,źr'e:
woda z wodociąguGóry Wysokie'
w badanymzakresie przydatna do spożycia
Uzasadnienie:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte
i przedstawione wyzej czynności prowadzi staĘ nadzor sanitarny nad jakoŚcią wody
do spożycia w wodociągu Góry Wysokie, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
w wytypowanych punktach, zaakceptowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka Z o.o. w Dwikozach.
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Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonali upoważnienieni przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Sandomierzu pracownicy,
przeszko|eni
w zakresietechnikpobieraniapróbek.
posiadające
Badanieprowadzonebyłoprzezlaboratorium
akredytację,
tj':
- oddziałLaboratoryjnyPowiatowejStacji Sanitamo_ Epidemiologicznejw Sandomierzu,
27 - 600Sandomierz,ul. Frankowskiego8.
Po rozpatrzeniudanych zawartychw protokolepobraniapróbki wody z dnia 15.05.2017r.,
znak: SE.la-4f611128117
oruz w oparciuo sprawozdaniez badanialaboratoryjnego
wody:
przez organPaństwowejInspekcji
Nr l34196/|..Il|7
z dnia 16.05.2017r.' przeprowadzonego
Sanitarnejw ramach monitoringukontrolnego,z wodociąguGóry Wysokie' punkt pobrania
próbki: HydroforniaGóry Wysokie,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu stwierdził,Że woda z ilw
wodociągu'w badanymzakresieprzydatnado spożycia.
Zgodniez $ 16 ust. 1 pkt 6 rozporządzeniaMinistra Zdrowiaw sprawiejakościwody
przęznaczonejdo spożyciaprzez |udzi z dnia 13 listopada2015 r. (Dz. U. z f0|5 r.,
poz. 1989),w ramachmonitoringujakościwody prowadzonegopruez organyPaństwowej
InspekcjiSanitarnej,
właściwypaństwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitamy informuje
prezydenta
właściwego
wójta (burmistrza,
miasta)o jakościwody na nadzorowanym
terenie.
Pouczenie:
Zgodniez $ f3 ust.1 pkt l i 2 konsumenciuzyskająinformacjeojakościwody
1) zgodniez przepisamio dostępiedo informacjipublicznejlub
2) z komunikatowumieszczonychna stronieurzędugminy orazna stronieinternetowej
podmiotu,o którym mowa w $ 5 i $ 6' jeżelitakastronajest prowadzona.

Otrzvmuiq:
DWójt G'iny Dwikozy
27 - 6f0 Dwikozy, ul. Spółdzie|cza75
Do wiadomości:
1. ZaktadGospodarkiKomunalnejSpótkaz o.o.
f7-6f0 Dwikozy, u|.Spółdzie|cza|5
2. a/a
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