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OKRESOWA OCENA O JAKOŚCr WODY
Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przęznaczol1ej do spożycia przez ludzi (Dz. lJ. z 2017 r. poz,2294) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Słupcy dokonał ocenyjakości wody w okręsie od 10 lipca 20|9 r, doż2 pażdziernika 2019 r. na
podstawie:

1,

Sprawozdań zbadań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez|udzi:

wykonanych w ramach nadzoru nad jakościąwody:
Nr: W-71612019 z dnia 09.08,2019 r., W - 99212019 z dnia 18.10.20l9 r. wykonanych przez
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- wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody:

Nr:

SBfi3376107120\9

z dnia

10.07.2019

r.,

SBl7337'7l0712019

z dnia

10.07.2019

r.,

SB/75l5510}12019 zdnia15.07.2019 r., SB/71576107l20l9 zdnia05,07.ż019 r., SB/7160510712019
zdnia05.07.ż019 r SB/75154l0712019 zdnia15.07,ż0I9 r., SB/85705108lż019 zdnia12.08.2019 r.,
58/85707/0812019 z dnia |2.08.2019 r., SB/8570810812019 z dlia 12,08.2019 r., 58/96904l09l20l9
z dnia 09.09,20l9 r., SB/980 50109lż0|9 z dnia 1 1 .09.2019 r., SB/98049l09l2019 z dnia 1 l .09.2019 r.,
S8/98042/09lż019 zdnia 11.09.20l9 r., SB/l08956/l012019 zdnia 04.10,20l9 r., SB/l08955ll0lŻOt9
zdrlia04.10.20l9 r., SBi l08951ll0l2019 z dnia 04.10,20l9 r.

2.

Prowadzonego nadzoru nad jakością wody zgodnie z zapisem § 20 ww. rozporządzenia

STWIERDZA
przydatnośćwody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Giewartów
Holendry w zakręsie oznaczol,1yolr parametrow rnikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i
fizykochernicznych określonychrozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z2017 r.poz.Ż294).
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OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY
Na podstawie § żżrozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przęznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 t, poz. ż294) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Słupcy dokonał oceny jakościwody w okresie od l0 lipca 2019 r. dożżpażdziemika ż019 r. na
podstawie:

l,

Sprawozdań zbadańpróbek wody przezLraczonej do spożycia przezludzi,.

wykonanych w ramach nadzoru nad jakościąwody:
Nr: W-7l512019 z dnia 09.08,2019r., W - 991lż0l9 z dnia 18.10.2019 r, wykonanych przez Oddział
Laboratoryj ny Pow iatowej Stacj i San itam o- Ep dem ol o§i Cżńej w Kon n ie,
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- wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody:

SBl73375l0712019 z dnia 10.07.2019 r., SBl73293l07120|9 z dnia 10.07,20]19 r,,
SBl1157210112019 z dnia05.07.2019 r., SB/7l57510712019 z dnia 05.07.20l9 r., SB/85702l08l20l9 z
dnia 12.08.20l9 r., S8/85703/0812019 z dnia 12.08,20|9 r., SB/85704108lż019 z dnia 12.08,2019 r,,
SB/98045/0912019 z dnia l 1.09.20l9 r., 58/9804610912019 z dnia 1 1,09.2019 r., 3B19690210912019 z
dnia 09,09,2019 r., 58/96903/0912019 z dnia 09,09.2019 r., SB/l0895żll0l20l9 z dnia 04,10.2019 r.,
SB/l08953/1012019 z dnia 04.10.2019 r.,, SB/l 0895411012019 z dnia 04.10.2019 r.

Nr:

2.

Prowadzonęgo nadzoru nad jakością wody zgodnie z zapisem § 20 ww, rozporządzenia

sTWIERDZA
przydatnośćwody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Kąpiel w zakręsie
oznaazonyoh parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych
określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody
przeznaazonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z2017 r, poz.2294),
z up.
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