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Końskie, f02I.03,3I.

oBSzARowA OCEI.{A JAKOŚCI woDY
na terenie Gminy Fałków za 2a20r.

Działajqc napodstawieart.4ust' 1pkt 1, art,I}ust.l i art.flust. 1pkt4ustawy zdnia14
marca l985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U" z202|r',poz, 195), art' t2ust'l,4i5ustawyzdnia7częrwca20OIr,ozbiorowymzaopatrzeniuwwodęizbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.IJ, z 202Or., poz. 2a28), $ 23 rozporządzenia Ministra
Zdrowia zdnia 7 grudnia 20|7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia ptzezlud,zi
(Dz.U. po2.2294);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich
dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi na terenie

Gminy Fałk.ów za2af0r.

ocena obszarowa jakości wody ptzeznaczonej do spożycia obejmuje:
I . wykaz producentów wody zaopatĄących ludność
2. informacje o:
. wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobie jej
uzdatniania,
. liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,
. jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jezeli jest stosowana,. przekroczeniach wartości dopuszczalnych pu'u."i,o* ;atosci wody wtaz ze wskazaniem ichwpływu na zdrowie konsumentóq
. zgłoszonych reakcjach niepożądanych.związanychze spoĘciem wody na danym obszarze,. prowadzony ch po stępowaniach admini stracyj nych * 

"uk'..i. 
j ako ś ci'-o a,', działaniach naprawczych prowadzonych przóz-przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

w 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich obejmowaŁ nadzorem
1 urządzenie wodoci4gowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Tabela 1) _ wodociąg Fałków.

Przedmiotowy wodociąg zbiorowego Zaop attzenia w wodę dla Gminy Fałków zasi1anyjest w wodę zqęciawód podziemnych, nie prowadzi się w nim stałej dezynfekcji wody.



Tab ela 1. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyj nych
3mina Fałków z siedzibą - ul. Zamkowa 1A, 26,.f60 Fałków
--T 

t r

l.p.
Nazwa

wodociągu

Liczba
zaopatrywanej

ludności

Produkcja
wody

Jm3la1

Zaop atryw ane m iej scowośc i
Sposoby

uzdatniania

Jakośó
wody -
ocena

Fałków 437 1 390

Adelinóq Budy (w tym
Szpinek), Dąbrowa, Julianóq

Bulianóq Gustawóq
Czermno, Czermno-Kolonia,

Fałków, olszamowice.
Papiernia (w tym Reczków),
Pikule, Pląskowice, Rudka,
Rudzisko, Sępskie Niwy,

Skórnice, Smyków,
Stanisławóq Starzechowice,

Studzieniec, Sulborowice,
Sułków, Szreniawa, Turowice,

Wąsosz, Wola Szkucka,
Zbójno, Borki (przysiółek),

Dobry Widok (kolonia),
Gr eszczyn (przysiółek),

Porąbka (kolonia), Poręba
(przysiółek), Sęp (przys iółek)'

Stomorgi (kolonia),
Zygmuntów (przysiółek)

pozyĘwna

W 2020r' nie były prowadzone postępowania administracyjne w Zakresie jakości wody do spoĘcia.

Z tętenu Gminy Fałków nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepoŻ4danymi
reakcjami po spożyciu wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Końskich dokonał obszarowej oceny jakości
wody na terenie Gminy Fałków za2O20r. celem poinformowania konsumentów.

Otrzvmuia:
(1./Mójt Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1 A, 26 _260 Fałków.
Z Starosta Konecki, ul. Staszica 2,f6-2O0 Końskie;
3 . Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich' ul. Kieleck a 5, 26-200 Końskie;
4. ala.


