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OCENA JAKOŚCI WODY

Gmina Miasto Annopol
ul. Rynek 1

23-235 Annopol

DziŃając w oParciu o art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia14 marca l985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz,IJ.z20l9t.,poz.59 zezm.) oraz § 21 ust. 1pkt 1 rozporządzeńa
Ministra Zdtownz dnia 7 grudnia 20t7r. w sprawie jakości wody ptzęznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z20l7t,, PoZ. ż294) na podstawie sprawozdń zbadan wody pobranej w ramach
kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę opoczka gm. Annopol
w dniu 30.10.2020r.. po przeprowadzonych dzińaniachnaprawczych z następujących puŃtów:

- studnia- Nr sprawozdania 149312020
- zbiomik wyT ównawczy wody ezystej -Nr sprawozdania!494l2}z}

ffi

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w kraśniku
stwierdza

PrrydatnoŚĆ wody'do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OPOCZKA gm. Annopol

uzasadnienie:
W dniu 08.09.202ar. zaPlanowany w ramach kontroli urzędowej pobór próbek wody z wodociągu
.zbiorowego .zaoPattzenia Opoczka nię został przeprowadrony Ź uwagi Ia znaczn9 przekroczęnię
zawartoŚci chloru wolnego od 0,39 mgC12/dm3 do 1,75 mgCl2/dm3 w wodzie podawanejdo sieci oraz
w sieci wodociągowej zktórej korzystali konsumenci. WŻwiązku zpovłyzsiymw dniu 09.09.2020r.PństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydai decyzję administracyjną
Nr 0943,15.0NS.HK.721.2.5,29,2020 w której stwięrdził brak pizydatności wody do spożycia
zPtzedmiotowego wodociągu z uwagi, iZ nię odpowiada onu *yrnugunio* chemicznym określonym
wzaŁączniku nt 1 cz. D tabela l do rozporzĘdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r.wsPrawie jakoŚci wody ptzęznaczol.j 99 spożycia przęz ludzi (Dz. U. z 20Ii, poz.2294).
JędnoczeŚnie PPIS w Kraśniku nakazŃ podjęció skutecznych dzińań nupru*."ych poiegających na
doProwadzeniu wodY do odpowiedniej-jakości zdrowotnej. Po przepro*ad"onym,płrikaniu sieci
wodociągowej, wYczYszczeniu zbiorników_ wyrównaw"ry"i wody czystej, pobrane ŻostŃy próbki
wodY do badań laboratoryjnych w ramach kontroli *.*rręt 

"nej 
wdniach 1'o.og.zozot, zl.óg.żozor.oraz 30,09.2020t. WszYstkie Próbki wykazńy przókrocŹenia pod względem parametrów

mikrobiologicznYch. W kolejno pobranych próbkach ze studni i zbiórnika wyrównaw czego wody
czYstej w dniu 30.t0.2020r. przekroczeń mikrobiologibznych nie stwierdzono.
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Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączntku Nr 1 częśó Atabela 1 i częśó Ctabela 1 do rozporządzeńa Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analiry próbek wody zostńy przeprowadzone
w ym laboratorium firmy ,,EKO
Badań ul. J. Kilińskiego 49L,

Otrąrmują:
l. Adresat
2, Sekcja HŻż,wlm
3. ala

Do wiadomości:
l. Lubelski państwowy wojewódzki Inspektor sanitarny w Lublinie.

PROJEKT" W.Z. Żywczyk Sp.
27 -400 Ostrowiec Świętokrzyski.
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