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Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczooej do spożycia dla wodociągu

publicznego Lubiatów za 2019 r.
HK.OWR.443.24/01/2920

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenka, zgodnie z § 22 ust.l, ust.2, ust.3 oraz ust. 4

pkt! Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie Jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,, póz. 2294), na podstawie analizy poniższych
sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnęh-znej
wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pocliodzącej z
wodociągu pubiicznego Lubiatów za 2019 r.

Mieszkańcy: m, Lubiatów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego
producenta wody:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenki!

Wodociąg publiczpy Lubiatów:

l. produkcja wody - i 8 m- /dobę;

2. liczba zaopatrywanej ludności - 136 osoby;

3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy odpowiada wymaganiom sanitarnym
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 20! 7r., póz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

l. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w
Drezdenku:

• Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00623.2019 z dnia 31.03.2019 r. -przydatna

• Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01967,2019 z dnia 05.08.2019r. -przydatna
• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.03187.2019 z dnia 25,U.2019r. -przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez
administratora wodociągu - PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Drezdenka

• Sprawozdanie nr DL. OBS.9051.00156.2019.S z dnia 31.01.2019r.-przydatna

» Sprawozdanie nr,OL.OBS.905L01ł43.20l9.S z dnia l6.05.2019r. -przydatna



Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od Ol.0t.2019 r. do 31.12.2019 r.;

stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Lubiatów .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Lubiatów, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenka wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego

oraz ludności.

Otrzymują:
3. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku
2.a/a

Do wiadomości:
I. Urz^d Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)


