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Działającna podstawie:
- art.4 ust. l pkt l ustawyz dnia 14 marca1985r. o Państwowej
InspekcjiSanitamej(tekst
jedno|ity
Dz. U. z 2015r., poz.|4|f z poźn.zm.),
- art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę
i odprowadzan
i u ścieków(tekstjedno|ity Dz, L]. z 20 15 r., poz. 139 z poźn.zm),
- s 16 ust. l pkt 6 rozporządzenie
MinistraZdrowia w sprawiejakościwody przeznaczonej
do spożyciaprzez |udzi z dnia 13 |istopada2015 r, (bz. U. z 2015 r,.poz. 1989),pó
rozpatrzeniudanychzawartychw protoko|epobraniapróbki wody z dnia l 5.05.20l7 r,, znak:
SB.la-4f611129117
oraz w oparciu o sprawozdaniez badinia laboratoryjnegowody:
Nr l35/97l\ll17z dnia 16.05.20|7r., przeprowadzonych
przez organPaństwóweflnspekóji
Sanitarnejw ramachmonitoringukontro|nego'
z wodociągun*iko'y-Winiary, zarz4dz.anego
przez ZakładGospodarkiKomunalnejSpółkaZ o.o. w D*ikozach' 'łu'ą""go do zbiorowego
zaopatrzeniaw wodę przęznaazonądo spoŻyciaprzez ludzi, dostarczająĘo wodę z ujęcia
podziemnego,
punktpobraniapróbki:SzkołaPodstawowa
Winiary2l,
PaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnyw Sandomierzu
dokonał oceny jakości wody przeznaczonejdo spożycia w odniesieniu do wymagań
zawartych w rozporządzeniuMinistra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożyciaprzez|udziz dnial 3 |istopada
20l 5 r. (Dz. U. z f0|5 r., poz,l9{i9).i
s tw i er d,ził,ż,e:
woda z wodociąguDwikory-Winiary,
w badanymzakresie przydatna do spożycia
Uzasadnienie:
Państwowy Powiatowy InspektorSanitarnyw Sandomierzuw oparciu o podjęte
i- przedstawionewyżej czynnościprowadzi staĘ nadzor sanitarny nud
3ukoś.iąwódy
do spożycia w wodociągu Dwikozy-Winiary, zgodnie z usta|ońym ha"rmonogramem,
wytypowanych punktach, zaakceptowanychprzez Zakład'Gospodarki Końunalnej
1
SpółkaZ o.o.w Dwikozach.
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Czynnościzwiązanez pobieraniempróbek wody wykonali upoważnieniprzez Państwowego
PowiatowegoInspektoraSanitarnegow Sandomierzupracownicy, przeszkoleniw zakresie
technikpobieraniapróbek.
Badanieprowadzonebyłoprzez laboratoriumposiadająceakredytację,tj.:
- oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Sandomierzu,
ul. Frankowskiego8.
Porozpatrzeniudanych zawartychw protokolepobraniapróbek wody z dnia 15.05.f017r,,
wody:
znak: SE.la-4f6ll1f9l17 oraz w oparciu o sprawozdaniez badanialaboratoryjnego
przez organPaństwowejInspekcji
l|7 z dnia |6.05.2017r., przeprowadzonego
Nr 135/97l\l
Sanitarnej w ramach monitoringukontrolnego,z wodociągu Dwikozy.Winiary, punkt
pobraniapróbki: SzkołaPodstawowaWiniary21,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu stwierdził,Że woda z w/w
wodociągu'w badanymzakresieprzydatnado spożycia.
MinistraZdrowiaw sprawiejakościwody
Zgodniez $ 16 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
przeznaczonejdo spożycia przez |udzi z dnia 13 listopada 20|5 r. (Dz. U. z 20|5 r.,
poz. 1989),w ramachmonitoringujakościwody prowadzonegoprzęz organyPaństwowej
InspekcjiSanitamej,
właściwypaństwowv powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje
wójta (burmistrza,prezydentamiasta)o jakościwody na nadzorowanymterenie.
właściwego
Pouczenie:
Zgodniez $ f3 ust. l pkt 1 i 2 konsumenciuzyskająinformacjeojakościwody
1) zgodniez przepisamio dostępiedo informacjipublicznejlub
2) z komunikatowumieszczonychna stronieurzędugminy orvna stronieinternetowej
podmiotu,o którym mowaw $ 5 i $ 6,jeżelitakastronajest prowadzona.

otrzvmuią:

cWójt c'iny Dwikozy

27 - 620Dwikozy, ul. Spółdzie|cza15
Do wiadomości:
1. ZaĘad GospodarkiKomunalnejSpółkaz o.o.
15
f7 -6f0 Dwikozy' ul. Spółdzie\cza
f.ala
HB
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