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BIEŻĄCAOCENA J
PRZEZNACZONEJ DO SP

z wodociągu zbiorowego z

D ziałając na podstawi e :

c d:t.4 ust.l pkt 1 ustawy zdnia14marca 1985 r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2021 r,, poz. 795),

o § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie
jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przezludzi(Dz,U, z2017 t. poz.2294),

o alrt. 12 ust. 1 i 5 ustawy zdnia7 częrwca}}}I r. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U, z2020 r., poz.2028)

oraznapodstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu ILI}.20żI r., sprawozdanie Nr LAB.PW-
W -82l 1298 l 202I z dnia I 5 .I 0.202I r,, w puŃtach :

1. Wandów 75, Szkoła Podstawowa w Wandowie, kuchnia (punkt czerpalny),
2. LisikierzZ} A, Szkoła Podstalvowa w Lisikierzu, kuchnia (punkt czetpa|ny),

_ w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu l3.I0.202I r., spfawozdanie Nr OL-
LBW,6211.I425lz.202I z dnia I8.I0,202I r. - puŃt pobrania, Wandów 75, Szkoła
Podstawowa w Wandowie, kuchnia (punkt czerpa|ny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
stwierdzaz

przydatność wody do spożycia przezlludziz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Osinach.

aZASADNIENIE
Ocenę przydatności wody do spozycia wydano na podstawie w/w sprawozdań

laboratoryjnych z wyników badań zrealtzowanych według ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych ptzez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, żI-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487)
i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego
3 1, 08- 1 l0 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spozycia pruęz ludzi (Dz. U. z 2011 r., poz. 2294),

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charaktęrystyką metod

badawczych, określonąw załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.
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Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r.,

poz, 2028) ma obowipek dostarczaó wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w
zń, l i 4 tozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia7 gnldnia2017 r. w sprawie jakości wody
przęznaczonej do spoĘ cia przez ltldzi (D z. U . z 20 17 r., poz. 229 4).

Ponadto wskazać naleĘ, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. l
iust.2 rozporządzenia Ministta Zdtowia zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
ptzeznaczonej do spozycia ptzez ltldzi (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 przekłoczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości
wo dy oruz nlliązanych z ńmi zagr ożentach zdrowotny ch.
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P,U.H.,,MEL-KAN", Kazirnier z Jakubiak, Ryżki 76c, 21 -400 ŁŃów,
Wóit Gminv Wola Mvsłowska.
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Wszelkie dane osobow e przetwarzane sąprzezPSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowYmi,

Klauzula informacyjna opublikowanazostńana stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 2ż.I1.2021 r.

oNS.HK.9 03,1,21. 8.202 1,MB

BIEŻĄCA OCENA
PRZEZNACZONEJ DO SP
z wodociągu zbiorowego zao

D ziałając na po dstawi e :

o dtt,4 ust.l pkt 1 ustawy zdnia14marca 1985 r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

jednolity w Dz.U. z202I r,, poz. I95),
o § 21 ust, 1 i § 22 rozpotządzenia MinisttaZdrowia zdnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezludzi(Dz,U. z2017 t. poz.2294),
o 6rrt. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia7 częrwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z2020 r,, poz,2028)
oraznapodstawie sprawozdań z wyników badania wody zrea|izowanych:

- w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu IL10,20żI I., sprawozdanie Nr LAB.PW-
W -82l 1297 l202I z dnia 1 5 .I0.202I r., w punktach:

1. Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka
S ienkiewicza (puŃt czerpalny),

2. Jarczęw 55, Szkoła Podstawowaw Jarczęwie, kuchnia (puŃt czerpalny),
_ w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 13.I0.202I r., sprawozdania Nr:

1. OL-LBW.62ILI423|z,2021 z dnia 18.I0.202I r. - punkt pobrania, Jarczęw 55,
Szkoła Podstawow a w J arczęwie, kuchnia (punkt czerpalny),

2, OL-LBW.62II.14ż4lz,202I z dnia 18.10.202I r. - punkt pobrania, Baczków 3ŻB,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka SieŃiewicza (puŃt
czerpalny),

Państwowy Fowiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
s twi er dzaz

przydatność wody do spożyci^ przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Wilczyskach.

|JZASADNIENIE
Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie wiw sprawozdań

laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych przez OddziaŁ Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 2I-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487)
i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego
31, 08-110 Siedlce Q.{umer akredytacji AB 565),

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia pruęzludzi(Dz.U. z20I7 r., poz.2ż94).
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Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charukterystyką metod
badawczych, określonąw zńączrtiku nr 6 do w/w rozpotządzenia.

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 dostarczaó wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w
zał. 1i 4 rozporządzenia Ministra Zdtowia zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przenaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz. U. z20l7 r., poz.2294).

Ponadto wskazać naleĘ, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. I

iust.2 tozporządzenia Ministta Zdtowia zdnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakości wody
ptzeznaczonej do spozycia plzez ludzi (Dz. U. z 2017 t., poz. 2294) konsumenci uzyskują
informację o jakości wody zgodnie z ptzepisami o dostępie do informacji publicznej, która
powinna zawieraó m. in. dane o przektoczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości

wody orazzwiązanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.
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