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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ih
wpryĘło &§\3§§*"

przeznaczonej do spoąycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Siedlec
na dzień 3l grudnia ż020 t

Na podstawie art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej tnspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z2O|9 r., poz. 59 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia7 częrwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r-, poz- ż028 ze zm.)
oraz § 2l ust. 1. pkt I, § żż rozporządzenia Ministta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody ptzeznaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz.U. zżOL7 r., poz.2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza prrydatność wody do spoĘcia przezludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Siedlec.

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań
zprzeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego ptzez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej ul. Powstańców
śl. 16, 47-I80lzbicko.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporądzenia Ministra
Zdtowia z dnia 7 grudnia ż0l7 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do sporycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)- Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem
pobortl przyjętym naż020 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz ftzykochemicżne.

Wodociąg publiczny Siedlec obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Siedlec, Poznowice,
Sprzęcice.
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