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OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY
na terenie Gminy Fałków za 20f1r.

Dziatajqc napodstawiearl.4ust. 1pkt 1, aft. 1'2 ust.1 i art.25 ust. 1pkt4ustawy zdnia14
lnalca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.IJ. z 2021r.' polz. 795), att, 12

ust.l,4i5ustawyzdnia7częrwca200It.ozbiorowymZaopatrzeniuwwodęizbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz' IJ ' z 2020r', poz, 2028), $ 23 tozporządzenia Ministra
Zdtowta z dnia 7 grudnia 20I1r, w sprawie jakości wody przezna:zonej do spozycia przez ludzi
(Dz. tJ. po2.2294);

Państwołry Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
Gminy Fałków za202|r.

ocena obszarowa jakoŚci wody ptzeznaczonej do spozycia obejmuje:
1. wykaz producentów wody zaopatrujących ludność
2. infbrmacje o:
. wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobie jej
uzdatniania,
. liczbie ludności zaopattywanej w wodę,
. jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcjt,1eŻe|ijest stosowana,
. przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich
wpływtr na zdrowie konsumentów,
. zgłoszonych reakcjach niepozędanych związanych ze spozyciem wody na danym obszatze,
. prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,
. dział'aniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

w 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich obejmował nadzorem
7 wz4dzenle wodoci4gowę zbiorowego Zaopatrzęnia w wodę (Tabela 1) - wodociąg Fałków.

Przedmiotowy wodoci4g zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Fałków zasilany
jest w wodę z ujęcia wód podziemnych' nie prowadzi się w nim stałej dezynfekcji wody.



Tabela 1. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

I

]mina Fałków z siedzibą - uI. Zamkowa 1A. 26-260 F'ałków

l.p.
Nazwa

wodociągu

Liczba
zaopatry"wanej

ludności

Produkcja
wody

1m3ld1

Zaopatryw ane m iej scowośc i
Sposoby

uzdatniania

Jakość
wody -

ocena

Fałków 4301 390

Adelinów, Budy (w tyrn
Szpinek), Dąbrowa, Julianów,

Bulianów, Gustawów,
Czermno, Czermno-Kolonia,

Falków. oIszatnowice,
Papiernia (w tym Reczków),
Pikule, Pląskowice, Rudka,
Rudzisko, Sępskie NirtY,

Skórnice, Smyków,
Stanisławów, Starzechowice,

Strrdzieniec, Su Iborowice,
Sułków, Szreniawa, Ttlrowice,

Wąsosz, Wola Szkucka,
Zb ojno, B orki (przysiółek),

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

Por4bka (kolonia), Poręba
(przysiółek), Sęp (przysiółek)'

Stornorgi (kolonia),
Zygmuntów (przysiółek)

pozytywna

W 202Ir, nie były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody do spozycia.

Z terenu Gminy Fałkow nie odnotowano zadnych zgłoszen zwlqzanych z niepoz4danymi
reakcjami po spozyciu wody.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Końskich dokonał obszarowej oceny jakości
wody na terenie Gminy Fałków za202lt, celem poinformowania konsumentów

t

Faństivłr-{l.- F."r/i at cw y
lns:oekt dr s*:ttlt'aryry' w-lffitfctr

r fi ]i .{
Ann o,rźVł i lł l g ;'ti's h ft

Gmina Fałków, ul. Zamkowa l A' 26 -260 Fałków.
otrzymują do wiadomoŚci:
1. Starostwo Powiatowe, ul. Staszica2,26-200 Końskie;
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5,26-200 Końskie;
3. aJa.


