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OCENA JArioŚCI woDY
Na podstawie:
o art. 4 ust. 1 pkt 1 usta..vy z dnia 14 marca 1985 r" o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.1. D2. U. 2 2011 r. Nr 2I2,, poz. 1263),
o art. 12 ust. 1 usta'wy z' dnia 07 częrwcz, 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę
i zbiorow1łrr clrl1irorł'adzaniu ścieków (tj. I)z. U. z2006 r. Nr 123, poz. 858, zpoźn. zm.\.
o $ 14 i $ 16 ust^ l rozporządzenia Ministre Zdrowta z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakościr,vo<iy ptzęZnaczonej do spozycia przezludzi(Dz.U' z2007 r. Nr 61 ,poz.4I7,

zpożn. zm.).

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych
w dniach: 0l.02.2011 r.,23.03.20ll r', ?.8.03'2011 r., IŻ.04.20II r., |7.05.2071 r',
01.06.2011 r., 06.07.2011 r.,09.08.2011 r..02.09.2011 r.,03.10.2011 r., 07.11.2011 r..
z następujących punktów poboru:
- stacja uzdatniania wody, Majdan 43 A, gm. Wiązowna
- Duchnów, ul. Wspólna I57, gm. Wiązowna

Wiąowna
- Wiązowna ul' Kościelna}}
- Zakręt 18' gm.

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badań ww. próbek. Nr

z

sprawozdań:

ąnia U'/.02.20II r., |iKL.Ó00-9IolP/z)Il z dnia 01.03.20l1
5810767410312011 z dnia 30"03.2011 r., OL/LBW.6002-563||I z dnia 04.04.2011
HKL"600-3478lPl20II z dnia 18.04.2011 r., HKL.600-4469lPl20II z dnia 20.05.2071

PBPi6C0li-ll'łIaPlLl

r.,
r.,

r.,

dnta 06.06.2011 r.. SB/2176010712071 z dnia 14.07.2011 r., HKL.6007474lPl20l1 z dnia 16.08.201 | r.. SBl29272l09l20Il z dnia 19.09.Ż0l1 t., SBl29273l09lŻ0II
z dnia 19.09.2011 r., SB/3255311012017 z dnia I2.I0'Ż0II r., HKL.600-I0453|201l/P z dnia
09.11.20l1 r.' wykonanych zgodnie Zrymagaliami załączntka nr 9 ww. tozporządzenia.

z

5811629010612017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatnośćwotly do spożycia przez|udzi
z wodociągu publicznego w Majdanie gm. Wiązowna,zarządzanego przez Zaklad
Wodociągów i Kanalizacji w \Viązownie, ul. Roryszewska 2,
w 2011 r.

Otrzymuje:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
05-462 Wiązorvna

--!.-Bpłv:zs.u!k4_2
2. Urząd

Gminy

05_4ó2 Wiązowna
ul. Lubelska 59
3. a/a
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