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Ryki, dnia 02.06.2016 r.

ONS – HK.721/100/16
OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W MOSZCZANCE
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015, poz.1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015
poz. 139) oraz § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych
w niżej wymienionym sprawozdaniu z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli
wewnętrznej przez administratora wodociągu–Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
Nr sprawozdania
L-2/170/16

Data poboru

Miejsce poboru

Moszczanka 76A
Stacja Uzdatniania Wody
oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Moszczance pod względem
zgodności jej jakości z wymaganiami
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci.
UZASADNIENIE
W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej administrator wodociągu pobrał próbkę wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałego punktu monitoringowego wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w Moszczance. Badania próbek wody zostały wykonane
w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości
prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach. Zakres wykonywanych badań obejmował
parametry monitoringu kontrolnego.
Przeprowadzone analizy w/w próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).
16.05.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rykach
z up. mgr Grażyna Rybak
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
/podpis nieczytelny/

Otrzymują:
1. Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
3. A/a

