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WoDY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osiny za202I r.

Dzińając na podstawie:
o &tt.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

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

jakości wody przeznaczonej do spożycia przęzludzi (Dz,U. z20I7 t, poz.2ż94),
o art, 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzęniu w woĘ

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w DzU. z2020 r.,poz.2028),
po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 19.04.202I r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.370lz.ż02l z dnia22.04.202l r.,
- 19.04.202l r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW,6211.37llz.202l z dniażż.D4.ż02I r.,
- ż4.05.20żl r, sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-82Il1żżlż02l z dniaZ9.05.20żI r.,
- 0I.09.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1l1 5lz.żOżI z dnia06,09.żOż7 r.,
- 0L09,20żI r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.62II.11,16lz.202l z dnia06.09.202I r,,
- 11.10.202l r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-82ll298l202l z dnia Iż.10.202l r.,
- 13.I0.202l r. sprawozdanię z badań wody nr OL-LBW,62lLI425lz.ż02I z dnia l8.10.2021 r,,
- 18.11 .20żI r. sprawozdanie zbadań wody nr 624855l2IlSOK z dnia 03,I2.202I r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdzaz
przydatność wody do spożycia przez|adziz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Osinach.

UZASADI{IENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych zWZZ Osiny:

w ramach kontroli urzędowej, badania pfzepfowadzone przęz: Oddziń Laboratoryjny
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7,2I-
500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110
Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S, Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180,
81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) w dniach:

o 19.04.2021 r. numerv analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):
- 370lz - puŃt pobrania, Wandów 15, mieszkanie prywatne (puŃt czerpalny),
- 37llz - punkt pobrania, Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
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o 24.05.2021 r. numer analizy (nróbka nadzorowa PPIS w Łukowie):
-PWlz2IlWD/abclW - punkt pobrania, Osiny, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
-PWl2z2lWDlabc/W - punkt pobrania, Lisikierz 22A, Szkoła Podstawowa w Lisikierzu (punkt
czetpalny),

- III5lz - punkt pobrania, Osiny, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- III6lz - punkt pobrania, Grudź 53, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 11.10.2021 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
- PWlsz3lWD/abclW - punkt pobrania, Wandów 75, Szkoła Podstawowa w Wandowie (puŃt
czerpalny),
- PWlsz4lWD/abc/W - punkt pobrania, Lisikierz 22A, Szkoła Podstawowa w Lisikierzu (puŃt
czerpalny),

o 13.10.2021 r. numerv analŁ (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- I425lz - punkt pobrania, Wandów 75,Szkoła Podstawowa w Wandowie (punkt czerpa|ny),

o 04.11.2021 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- 624855121/SOK - punkt pobrania, Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

vłykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w ZŃączniku nr 1 : część A
- parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, częśó C - parametry wskaźnikowe
oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie j akości wody przeznaczonej do spozycia pIzęz htdzi (Dz. U . z 2017 r .

poz.2294).
Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego

monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad226, rad228, radon i dawka orientacyjna). Po
przeanaltzowaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
stwierdził przydatnośó wody do spozycia pIzez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach.

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (bakterie gt, coli) zostanie
przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.
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Otrzymują:
1. P.U,H. MEL-KAN, Kazimierz Jakubiak, Ryżki76C,21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska.
3. Na.
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ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PF(ZEZ LUDZI

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wilczyska za2021r.

D ziałając na po dstawie :

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

o § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia MinisttaZdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzęzludzi (Dz. U. z20I7 r. poz.2294),

o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 częrwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz,U. z2020 r.)poz,2028),

po zapoznaniu się z wynikami badańlaboratoryjnych probek wody pobranych w dniach:

- 06,04,20żI r. sprawozdanię z badań wody nr OL-LBW.62IL329lz.ż02I z dnia09.04.20żI r.,
- 19,04.202l r. sprawozdaniez badań wody nr OL-LBW.62I1.369lz.ż0żI zdnia2ż.04.ż02I r,,
- 24.05.202l r. sprawozdanie zbadań wody nr LAB,PW-W-82IlITlżOż1 z dnia28,05.202I r.,

- 07 .06,202l r. sprawozd anie z badań wody nr OL-LBW .62ll .557 lz-558lz.202l z dnia 09 .06.202I r.,

- 0L09.20żI r. sprawozdanię z badań wody nr OL-LBW.6211.1I1r7lz.20ż1, z dnia06.09.202I r.,

- 01,09.2021r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.62I1.11l8lz,ż02l zdnia06.09.ż02l r.,

- 1J,lO,ż02I r. sprawozdanie z badań wody nr LAB,PW-W-82Il297l20żI z dnia15.I0.żOż| r.,
- 13.I0.ż02I r. sprawozdanię zbadań wody nr OL-LBW.62IL|423lz.ż02l z dniaI8.I0.ż02I r.,
- 13 .I0.2021 r, sprawozd anię z badań wody nr OL-LBW.62 1,I .I4ż4lz,ż02| z dnia 18.10.20żI r.,
- 18.1 1 ,ż02l r. sprawozdanie zbadań wody nr 6ż4856l2IlSOK z dnia 03.I2.202I r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdzaz
przydatność wody do spożycia przezlitldziz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w Wilczyskach.

UZ^SADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych zWZZ Wilczyska:

w ramach kontroli urzędowej, badania pfzeprowadzone przez,. Oddział Laboratoryjny
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7,2I-
500 Biała Podlaska §umer akredytacji AB 487),
w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone ptzęz Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110
Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszcryńska 180,

81-571 Gdynia Q'Jumer akredytacji AB 079) w dniach:

- 329lz- punkt pobrania, Swider 39a, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

Stronal z2



o 19.04.2021 r. numerv analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- 369lz - puŃt pobrania, Wólka Ciechomska}I,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 24.05.2021 r. numer analizv (nróbka nadzorowa PPIS w Łukowie):
-PWlzlglWDlabclW - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
-PWlz2)lWDlabclW - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 9, Sklep spożywczo-przemysłowy,
(punkt czerpalny),

o 07.06.2021 r. numer analizy(kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- 557lz - puŃt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 558lz - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 9, Sklep spoĄwczo-przemysłowy, (punkt
czerpalny),

- III7lz - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 1 1 18/z - punkt pobrania, Baczków 13, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 11.10.2021 r. numerv analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
- PWl521/WD/abc/W - puŃt pobrania, Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawcza im. Henryka Sienkiewicza (punkt czerpa|ny),
- PWlszzlWD/abclW - punkt pobrania, Jarczew 55, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

o 13.10.2021 r. numery analż (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- I423lz - punkt pobrania, Jarczew 55, Szkoła Podstawowa (puŃt czerpa|ny),
- I424lz - punkt pobrania, Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Henryka SieŃiewicza (punkt czerpalny),

- 624856l21lSOK - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 2I, mieszkanie prywatne (punkt
czerpalny).

vlykazŃy, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A
- parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, częśó C - parametry wskaźnikowe
oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. z2017 r.
poz,2294).

Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego
monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad226, rad228, radon i dawka orientacyjna). Po
przeanalizowaniu wyników badń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach.

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (bakterie gr. coli, ogólna liczba
mikroorganizmów w 22oC, zapach) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.
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l. P.U.H. MEL-KAN, Kazimięrz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wóit Gminy Wola Mvsłowska.
3. Na.

Strona2 z2


