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Gmina wilkołaz

Wilkołaz Pierwsry 9
23-212 Wilkołaz

OCENA JAKOŚCI WODY

Dzińając w oparciu o art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z"dńa 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U, z202lt., poz. 195), § 20 ust. 3 pkt 6 oruz § 21 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia 20l7t. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do

spoĘciaptzezludzi (Dz. U. z201,7t., poz. 2294) na podstawie sprawozdań zbadń wody pobranej

w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zalesie
gm. Wilkołaz w dniu 02.11.202l,r. po przęprowadzonych działaniach naprawcrych
z następująoych punktów:

- do sieci- hydrofomia - Nr sprawozdaniaLl7lal}OZitągl|FWZ
- sieć- Szkoła Podstawowa w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 7,Ll0ll0l202ll497IFM/I
- sieó- mieszkanie prywatne, Wilkołaz Trueci 4 -Ll0ll0l2021l497lFM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Za|esie, gm. Wilkołaz

uzasadnienie:

Dnia 05.10,202Ir. w ramach urzędowej kontroli nad jakością wody zostńy pobrane do badan
laborator}jnych próbki wody, które wykazńy przekroczenia mikrobiologiczne. Na podstawie
cząstkowych sprawozdań z badń wody, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
w dniu 08.10.2021r. wydał decyĄę admińistracyjną nak: I1K.90I2.1.I.27.202I stwierdzającą
waruŃową prrydatność wody do spożycia przez lvdzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzeńa
w wodę Zalesie, gm, Wilkołaz, nakazując jednocześnie podjęcie skutecznych dzialń naprawczych
mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. Po
przeprowadzonych działaniach fiaprawczych (dezyrłfekcja wody) właśeiciel wodociągu w dniu
02.1L202Ir. powtórnie pobrał do badan trzy próbki wody.
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Ottzymane wyniki z badań wykazały, iż spełnia ona wymagania ptzywołanego na wstępie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. określone w załączniku Nr 1 część A
tabela l i częścC tabela 1 w zakresie parametrów mikrobiologicznych.
Badania próbek wody zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium JARS S.A., Łajski,
ul. Kościelna 2a, 05- 1 1 9 Legionowo.
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Otrązmują:
l. Adresat
2. SekcjaHŻŻw/m
3. Sekcja P/Epi
4. Sekcja HDiM
5. ala

Do wiadomości:
l. Lubelski Pństwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.
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