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Okresowa ocena jakosci wody za I potrocze 2018r.
Na podstawie art. 4 pkt.l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitamej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pozn.zm.)i § 22 Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 gmdnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. II. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiato^vy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bial-ej

dokonal oceny okresowej za I polrocze 2018 r. na terenie gminy Jasienica.

Woda na teren gminy dostarczana byla przez AQUA S.A. w Bielsku-Bialej i Spolk?
Wodoci^gow^ w Rudzicy.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 w ramach prowadzonego przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Bielsku-Bialej nadzoru nad jakosci^

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 17 probek wody, w ramach kontroli

wewn^trznej prowadzonej przez przedsi^biorstwa wodoci^gowe pobrano 9 probek wody,

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramein uwzgl^dniaj^cym wymagania okreslone

w zal^czniku nr 1 inr4 do Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) -

wszystkie probki w zakresie badanych parametrow odpowiadaly wymaganiom okreslonym
w w/w rozporz^dzeniu.

Przedsi?biorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o ktorej mowa w §12 w/w
rozporz^dzenia.

Oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow wody na terenie gminy dokonano
na podstawie:



analizy wynikow badan probek wody,

sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorob zakaznych,

nieodnotowania zdarzen mog^cych miec negatywny wplyw na zdrowie publiczne

zwi^zanych zjakosci^ wody przeznaczonej do spozycia,

uznaj^c wod? dostarczan^ konsumentom na terenie gminy za bezpieczn^.

Bior^c pod uwag? powyzsze, Panstwowy Povviatowy Inspektor Sanitamy w Bielsku-Biatej
stwierdza:

przydatnosc wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy Jasienica.

.'.yutw^y P<wiatowy Inspektor Sanitony'
wBielsjtii-Bialej,

dr n. med. Jaroshw Rutkiewicz
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