
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice 
sekr. tel. (077) 4466740 , fax (077) 4466741 

e-mail: psse.kxapkowice@pis.gov.pl 
www.pssekrapkowice.pl

URZĄD MIEJSC! w iazk; c;r
s E ' HK/JB-43360-6-3/10

w  >ł

Krapkowice, dnia

23. 04
2 fi -04 2010 OCENA PRZYDATNOŚCI WODY 

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
....... p o d p is .......
Na podstawie art. 4 ust.l pkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z późniejszymi zmianami), art. 12 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ) oraz § 14 ust.l pkt.l rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
( Dz. U. z 2007r.Nr 61 poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu 
w Zdzieszowicach:

2010

Data poboru Kod próbki Miejsce poboru próbki wody
13.04.2010r. 559 Żłobek, ul. Piastów

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi 

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 13.04.20lOr. pobrano do badań 
próbkę wody z wodociągu w Zdzieszowicach. Próbka została pobrana w stałym punkcie 
pobierania: Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. 
Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 20.04.20lOr. nr 270/W/N/OKK710 
stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiaiowy Inspektor Sanitarny 

w Krapkowicach

lek.Tncd. Piotr Rusccki/

Otrzymują: '  f

CD Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34 
47-330 Zdzieszowice

2. Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl.l, 
47-330 Zdzieszowice (kserokopia sprawozdania z badania wody nr 270/W/N/OKKJ10)
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Wykonawca: Joanna Bukała, tel. 077 4466749
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