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Okres a ocena jakości wody

Data 16. 07. 2020

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późno zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późno zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wOleśnie
po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 19.06.2020r.
od nr 203/WIN/OK/20 do nr 205/WIN/OK/20 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu
jakości wody z wodociągu sieciowego w Kowalach zarządzanego przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Usługowe "GOSKOM" sp. z 0.0. w Praszce

stwierdza
przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 15.06.2020r. pobrano do badań 3 próbki wody do spożycia z sieci
wodociągowej w Kowalach z punktów czerpalnych u konsumenta. Miejscami pobierania
próbek były: Praszka ul. Piłsudskiego 43 (pomieszczenie socjalne - kran), Kowale ul. Szkolna
1 (kuchnia - zlew), Praszka ul. Powstańców Śląskich 23 (łazienka - umywalka). Ponadto
pobrano jedną próbkę wody z punktu: SUW - woda uzdatniona.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych
parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym
wyżej rozporządzeniu.

Załaczniki: (dla P.P.U "GOSKOM" sp. z 0.0. w Praszce)
I. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.5.5.2020.KW
2. Kserokopie. sprawozdań z badali wody od nr 202/W/N/OK/20 do nr 205/WIN/OK/20

Otrzymuje: .
l. Adresat

Do w' domości:
1 Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13,46-320 Praszka
. a/a

Sprawe prowadzi:
Kamila Węglowska - tel. 343582684 (wew. 28)


