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Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi w wodociajgu publicznym Busko-Zdroj - uj^cie

Zwierzyniec.

DziaJajajc na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 :v<arc£ 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 126' ), § 17.1 Llr-zporzadzer.ia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), art. 12
ust. 1 i ust, 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 328).

Na podstawie sprawozdani? z \vyniku badania zrealizowanego wedlug ustalonego
harmonogramu, przekazanego przez \viascieie!a/zarzaxSce wodocia.gu publicznego Busko-Zdroj -
ujecie Zwierzyniec, Nr spravvozdania LHS.9051.2.2183.2017 otrzymanego w dniu 07.12.2017r.

Paiastvycv/y Pox'viatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

Zwierzyniec.
Biinsko- Zdroj — ujecie

U z a s a d n i e n i e :
Ocene przydatnosci wody do spczyda wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego

zdnia29.! I.2C17.-., Nr LHS.9051.2.2:83.2017 2 v/yniku badania zrealizowanego wedlug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonego przez. Dziai Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach - Oddzial Badan Higieny Srodowiska, ul. Jagiellonska 68, 25-734
Kielce, przekazanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju ul
Lagiewnicka 25, 28-100 busko-Zdrqj.

W badanyrn zakresie jakosc wody spemia wymogi okresione w zaiq.czniku nr 1 -2 oraz okre-
slone vv Ip. 2 zaia_cznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w spra-
wie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2015r., poz.
1989).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykq. metod
badawczych, okreslona_ w zela^czniki nr 10 do vv/w rozporzajdzenia.

Ocene o jakosci wody z v//v/ wodociagu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku - Zd.rojii wydal celem poinfomiowania o tym konsumentow, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzenii. sciekov/ (tekst jednolity Dz. u. z 2017r.,pez. 328).

TG/KP

Otrzyrnuia:
1.Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj
2. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdroj

ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj
3.a/a
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