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Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych
627253235
- PPIS w Krotoszynie
627252635
- fax
627220591
- e-mail:
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OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie § 19 ust.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
w Kaliszu ul. Kościuszki
6 sporządzonych
po
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dąbrowie
w okresie od 1 stycznia 2015 do 31.12.2015 r., analizy podejmowanych działań naprawczych
oraz prowadzonego
monitoringu
stwierdza,
że woda
odpowiada
warunkom
rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Wodociąg Dąbrowa na dzień 31.12.2015r. zostało oceniony pozytywnie.
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Krotoszyn, 21. 01.2016

ON-HK-421/3/9-1/16

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie § 19 ust.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
w Kaliszu ul. Kościuszki
6 sporządzonych
po
przeprowadzeniu
badań laboratoryjnych
próbek wody pobranych z wodociągu w
Rozdrażewie w okresie od 1 stycznia 2015 do 31.12.2015 r., analizy podejmowanych działań
naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom
rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Wodociąg Rozdrażew na dzień 31.12.2015r. zostało oceniony pozytywnie.

Otrzymuje:
v 1. Wójt Rozdrażewa
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OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie § 19 ust.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez łudzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
w Kaliszu ul. Kościuszki
6 sporządzonych
po
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dziełicach
w okresie od l stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r., analizy podejmowanych działań
naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom
rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Wodociąg Dzielice na dzień 31.12.2015r. zostało oceniony pozytywnie.
Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 2015 r. ze
względu na przekroczenia parametrów
bakteriologicznych
i fIzyko-chemicznych
stwierdzono w badaniach:
Nr sprawozdania

Dzielice - sklep

Data pobrania
próbki
14.04.2015

HKL/N-646/15

Dzielice - sklep

27.10.2015

HKL/1834/15

PPPW

Przekroczone
parametry
Suma zaw. Wapnia
i magnezu - 596
Bakt. gr. coli - 2

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2015 roku stwierdza spełnienie wymagań
zawartych w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 2015r.
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v l. Wójt Rozdrażewa
2. SKR Rozdrażew
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Krotoszyn, 2 marzec 2016r.

ON-HK-42113/1-4/16

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2015r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
z 2015r. poz. 1989) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie
po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami
z badań jakości wody
w wodociągu Dąbrowa, PWiK Sp.z 0.0. w Jarocinie, laboratorium Cielcza, ul. Gajówka!
Nr SPR/315/2016 i SPR/316/2016 z dnia 24.02.2016r.

przydatność

stwierdza
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu

Dąbrowa

Uzasadnienie
Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr l - 3 oraz
parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
z 2015r. poz. 1989)
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ON-HK-421/3/10-2/16

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt l, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2015r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
z 2015r. poz. 1989) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie
po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami
z badań jakości wody
w wodociągu Dzielice, PWiK Sp.z 0.0. w Jarocinie, laboratorium Cielcza, ul. Gajówkal
Nr SPR/313/2016 i SPR/314/2016 z dnia 24.02.2016r.

przydatność

stwierdza
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu

Dzielice

Uzasadnienie
Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr l - 3 oraz
parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
z 2015r. poz. 1989)

Otrzymuje:
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Krotoszyn, 14 marzec 2016 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.
139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015r. poz. 1989) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 18.02.2016 r.
Nr HKLIN-264/16, HKLIN-265/16,
próbki pobrane dnia
16.02.2016 r. w wodociągu
Rozdrażew (próbki dobre).
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Rozdrażew
Uzasadnienie
Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)
Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego
23, 63-705 Poznań za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w terminie
14 dni od doręczenia decyzji.
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