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PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, działając na podstawie art. 12 Łst. 1

i art. 13 ustawY z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odProwadzaniu Ścieków (tekst jednoliĘ Dz. IJ. z dnia 14 czerwca 2018r., poz. 1152 z poźn. zm.),
w związku z § 22 rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20:_7r, w sprawie jakości wody
Przeznaczonej do sPoąlciaprzez ludzi (Dz.IJ. z dnia 1i grudnia 2017r.,Poz, 2294),biorąc pod uwagę
wYniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości
wodY Przeznaczonej do spozycia przez ludzi. jak również wyniki badań laboratoryjnych próbek
wodY PobranYch w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przeprowadzonych w 2018 roku
z wodociągu publicznego w Wierzbięcicach

stwierdza,

Że jakoŚÓ wodY z w/w wodociągu spełnia wymagania określone w załączniku nr l do powołanego
rozporządzenia i tym samym, na koniec roku 2018, jest prrydatna do spożycia.

W okresie od 1 stYcznia do 31 grudnia 2018r. zprzedmiotowego wodociągu pobrano do badń
laboratoryjnYch ogółem 9 próbek wody: 3 próbki w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody
Przeznaczonej do sPozYciaPrzez ludzi (w zakresie parametrów grupy A) oraz 6 próbek w ramach
kontroli wewnętrznej, Prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na
2018 rok (4 Próbki w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B
i 1 próbkę w związku z rekontrolą).

Z uwagi na Przekroczenie w jednej z pobranych próbek ogólnej liczby mikroorganizmów
w ŻZoC Po 72 h inkubacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał decyzję
finansową nr 5/78, znak spralily: In<.43260.3.1.2018.Ao z dnia29.03.2018r.

Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia
niePrawidłowoŚci, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Otrzymują
1. GminaNysa

ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

2. Wodociągi i Kanalizacja,,AKWA'' Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 2
48-300 Nysa

3. ala oraz www.pssenysa.pl

Sprayę prowadzi asystent Oddziafu Higieny Komunalnej AgataOgórczak,
nr tel. 77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@ps..nyru.ll

wW@

Państrvo_wy,Powlatowy lnspektor

mgr lanuszkzęsimiech

1 co LĄT s;UżE §ĄHłT4ĘĘY{H w pol§€Ę



CĄ),,4
płŃsrwowY PowIAToWY INSPEKTOR SANITARI\Y

W NYSIE
ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa

sekr. te|.77 4352553,77 4352883,tax77 4
e-mail: sekretal:iat@pssenysa. pl

IIK.43ż60.3. l .20 1 9.Ao

OKRESOWA OCENA JAKOŚO WODY
dlawodociągupublicznegowGoświnowicach za20l8r. 0 7 t'lAR' 3$19

Y.e.E^,J i
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, działając na podstawie ań. 12 ust. I ł o. u:",ł|

i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym l ń
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.IJ. z dnia 14 czerwca 20!8r., Poz. 1I52 z późn. zm.), (ł
w związku z § 2ż rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody U
przeznaczonej do spozyciaprzez ludzi (Dz. U. z dnia 1 l grudnia ż\l7r.,Poz,2294), biorąc pod uwagę
wyniki badai1,laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez lldzi. jak również wyniki badań laboratoryjnych próbek
wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przeprowadzonych w 2018 roku
z wodociągu publicznego w Goświnowicach

stwierdza,

że jakość wody z w/w wodociągu spełnia wymagania określone w zŃączniku nr 1 do powołanego
rozpotządzenia i tym samym, na konięc roku 2018, jest prrydatna do spoĘcia.

W okresie od 1 stycznia do 3 1 grudnia 201 8r. z przedmiotowego wodociągu pobrano do badń
laboratoryjnych ogółem 8 próbek wody: 3 próbki w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody
Ptzeznaazonej do spozycia przez ludzi (w zakresie parametrów grupy A) oraz 5 próbek w ramach
kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na
2018 rok (4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B),
z których wszystkie spełniĄ wymagania wlw rozporządzenia.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, dziŃającna podstawie art. 
'{riu.?*łłłi art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolityDz, U. z dnia 14 czerwca 2018r,, Poz.7l5ż zpóźn. zm.),
w zwiąku z § 2ż rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoĄciaprzezfudzi (Dz.U. z dnia 1 l grudnia ż077r.,Poz.2294), biorąc pod uwagę
wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. jak również wyniki badań laboratoryjnych próbek
wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przeprowadzonych w 2018 roku
z wodociągu publicznego w Nysie

stwierdza,

że jakośó wody z w/w wodociągu spehria wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego
tozporządzenia i tym samym, na koniec roku 2018, jest prrydatna do spoĘcia.

W okresie od l stycznia do 3 1 grudnia 2018r. z przedmiotowego wodociągu pobrano do badań
laboratoryjnych ogółem 48 próbek wody uzdatnionej: 20 próbek w ramach prowadzonego
monitoriręu jokości w,ody przeznaezonej do spożycia przez ludzi (w zakresie parametrów grupy A),
28 próbek w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
pobierania próbek wody na 2018 rok (24 próbki w zakresie parametrów grupy A, 3 próbki w zakresie
parametrów grupyB i 1próbkę w zrviązku z rekontrolą) oraz8 próbekwody surowej zrzekiBiŃa
Głuchołaska (w łm 2 próbki w zakresie promieniotwórczości).

Z uwagi na przekroczenie w jednej z pobranych próbek ogólnej Iiczby mikroorganizmów
w ZżoC po 7ż h inkubacji, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał decyzję
fi nansową nr 4 l I 8, znak sprawy : HK,43260,I .2.20 I 8, AO z dnia 29 .03 .20 1 8r.

Zarządca wodociągu podjął odpowiednię działania zmierzĄące do usunięcia
nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.
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