
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
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Wszelkie dane osobowe przetwarzanę sąprzęz PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowanazostńa na stronie internetowej PSSE w Łukowie,

Łuków, dnia ż9.04.2022 r.

oNS.HK, 9 03 .I .22.2.2022.MB

BIEŻĄ
PRZEZNACZONE.I DO SPOZYCIA PRZ

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach

DziŃając na podstawie:
o drt.4 ust,l pkt 1ustawy zdnta14marca 1985 r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

jednolity w Dz. U. z 202I r., poz, I95),
o § 21 ust, 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 gtudnia 2017 r, w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spozycia przęz|udzi(Dz,U. z2017 r, poz.2294),
o arrt. 12 ust, 1i 5 ustawy zdnia7 czętwca2))I r. o zbiorowymzaopatrzeniuwwodę

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z2020 r.,poz.2028)
oraz na podstawie sprawozdanta z wnlków badania wody pobranej w dniu 06.04.2022 r.

w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na
2022 r., przekazanych ptzez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach,
sprawozdania nr:

= OL-LBW.905L2,363|z.2022 z dnia |L04.2022 r. ,, punkt pobrania - Wandów 15,

mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
OL-LBW.905L2.364|z.2022 z dnta II.04.2022 r,, punkt pobrania - Ksawerynów 34,
mięszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s twi er dza:.
przydatność wody do spożycia przezludziz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Osinach.

lJZASADNIE|{IE
Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań

laboratoryjnych z wyników badań zrealtzowanych według ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych ptzez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach,
Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-1 10 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakośó wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnta 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spozyci a przez ludzi (Dz. U . z 2017 T., poz. 229 4).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charaktęrystyką metod
badawczych, określonąw załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Stronal z2



Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone
wzał. l i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowtazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz, U, z20I7 r.) poz, 2294).

Ponadto wskazać naleĘ, iz na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust, I
iust.2 Rozporządzenia Ministta Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przęznaczonej do spoĄcia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.) poz. 2294) konsumenci uzyskują
informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która
powinna zawieraó m. in. dane o przektoczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości
wody otaz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

Otrzvmuia:

1.

2.
_r-

P.U.H.,,MEL-KAN", Kazimierz Jakubiak, Ryżki 7 6 c, 21 - 400 Łuków,
Wójt Gminy Wola Mysłowska.
Ala.
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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Łtlkowie

21-4OO Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel (25)7 9 8 -2 l -9 6, 7 9 8 -2 1 -9 7, f ax. (25)7 9 8 -7 I -7 8

www: http ://www.psse lukow.pl
ernail : psse,lukow@pis. gov.p1; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowę przętwarzane sąprzęz PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 29.04.2022 r.

oNS.HK, 9 03,I .2I .2.2022.MB

BIEZĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach

D ziaŁaj ąc na podstawte :

o &rt.4 ust.l pkt 1 ustawy zdnia14marca 1985 r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 202l r., poz. I95),

o § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody ptzeznaczonej do spożycia ptzęzfudzi (Dz.U, z20I] r. poz.2294),

o art, 12 ust, 1i 5 ustawy zdnta7 częrwca 2001 r. o zbiorowymzaopŃtzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity wDz.U. z2020L)poz,2028)

oraz na podstawie sprawozdania z wynikow badania wody pobranej w dniu 06.04.2022 r.
w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na
2022 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach,
sprawozdania nr:

OL-LBW.905L2.365|z.2O22 z dnia 11.04,2022 r., punkt pobrania - Świder 39A,
mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
OL-LBW.905L2.366|z,2022 z dnta II.04.2022 r,, punkt pobrania - Wólka Ciechomską
27, mteszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s twi er dza:
przydatnoś ć wody do spożyci a przez |udzi z wodo ciągu zbiorowe g o zaopatrzenia

w Wilczyskach.

UZASADNIENIE
Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań

laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach,
Laboratorium, ul. Poniatowskiego 3 1 , 08- 1 10 Siedlce (Numer akredytacji AB 565),

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia})l1 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spoĄcia przezludzi (Dz.U. z20I1 r., poz.2294),

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charaktęrystyką metod
badawcrych, określonąw załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.
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Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia J czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzęniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U, z 2020 r.,
poz. 2028) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w
zaŁ. I i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia plzezludzi (Dz. U. z20I7 I., poz,2294),

Ponadto wskazaó należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. I
iust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia pIzlz Iudzi (Dz. U. z 2017 I.) poz. 2294) konsumenci uzyskują
informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która
powinna zawierać m. in, dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości
wody oraz zwtązanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

ANSTWOWY POWIATOWY
INSPBKTOR SANTTARNY

wŁ

Elżhieta niak

Otrzymują:

l.
)
J.

P. U. H.,,MEL-KAN", Kazimier z Jakubiak, Ryżki 7 6c, 2 l - 400 Łuków,
Wójt Gminy Wola Mysłowska.
Ala.
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