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Ilość zOCENAPRZYPATNOSCIWODY 
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust.l pkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 201 lr. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 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. 417z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
po otrzymaniu sprawozdań z badania próbek wody pobranych z wodociągu w Krępnej:

Data poboru Kod próbki Miejsce poboru próbki wody
06.10.2014r. 1734 Wiejski Ośrodek Zdrowia
06.10.2014r. 1733 SUW-woda uzdatniona

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi 

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego w dniu 06.10.2014r. pobrano do badań 
próbki wody z wodociągu w Krępnej. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania: 
Wiejski Ośrodek Zdrowia i SUW-woda uzdatniona. Zakres badań obejmował oznaczenia 
fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdań z badania wody z dnia 
13.10.2014r. Nr 759-760/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie 
spełnia wymagania określone w rozp. MZ z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. z upowaz«i«»i*
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Otrzymują:
( p  Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34,47-330 Zdzieszowice 
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Zdzieszowicach

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice (4 kserokopia sprawozdania z badania wody
nr 759,760/W/N/OKK/14)
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Wykonawca: Joanna Bukała; tel. 77 4466749


