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oKRESowA oCBNA JAKoŚcr woDY
dla wodociągu Falków za rok282ar.

PPanstwowy Powiatowy Inspektor Sanital.ny w Końskich dziatając na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1, art. |2 ust.l i art, f5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z2O2h,poz. 195), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy zdnia-1
czerwca 200tr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity: Dz. u. z 2020r., po2.2028), $ 20 ust. 1, $ 21 ust. 1 ptt :, ust. 3, ust. g, g 22
rozporządzenia Ministra Zdrowta z dnia 7 grudnia 2OI7t, w sprawie jakości wody przeznacionej
do spożyciaprzez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

po Zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w punktach
zgodności przez PPIS w Końskich w ramach bieżącego nadzoru sanitamego nad jakością wody
oIaz próbek wody pobranych przęz zarządcę wodociągu Gminę Fałków z siedzibą
ul. Zamkowa 1 A, 26 _ 260 Fałków w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pochodzącej
z urządzenia wo do ciągowe go wo d o cią gu F ałkóu' ;

PANSTwowY PowIATowY INSP}'KTOR SANITARNY w KOŃSKICH
stwierdza:

przydatnośó wody do spozyciaptzez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich realizując ustawowy obowiązek
nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał okresowej oceny jakości wody
na podstawie:
1) sprawozdań z wyników badań jakości wody ptzeznaczonej do spozycia w ramach
prowadzonego przęz' PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników
badań jakości wody przeznaczonej do spoiycia w ramach prowadzonej przez zaruądcę,
wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spozycia, przekurywanych
do PPIS w Końskich;
2) ttadzoru nad jakością wody do spozycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowęgo
Inspektora Sarritarnego w Końskich, o którym mowa w $ 2o tozpotządzenia Ministra Zdrowia
z dnta 7 grudnia 20Ik w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoiycia przez |udzi
(Dz. U., poz.2294);
3) analizy p o dej mo wany ch dział'ań naprawc zy ch,

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Fałków zasilany jest w wodę z ujęcla wód podziemnych,
zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Fałków, Adęlinów, Budy (w tym Szpinek), Dąbrowa,
Julianów, Bulianów, Gustawów, Czermno, Czę:rmno-Kolonia, olszamowice, Papiernia (w Ęm
Reczków), Pikule, Pląskowice, Rudka, Rudzisko, Sępskie Niwy, Skórnice, Smyków, Stanisławów,
Starzechowice, Studzieniec, Sulborowice, Sułkóą Szreniawa, Turowice, Wąsosz' Wola Szkucka,
Zbójno, Borki (przysiółek), Dobry Widok (kolonia), Greszczyn (przysiółek), Porąbka (ko1onia),
Poręba (przysiółek), Sęp (przysiółek), Stomorgi (kolonia), Zygmuntów (przysiółek); 

.

: |iczba zaopatrywanej ludności: 4371
- produkcja wody [m3/d]: 390; 5
- dtugośó sieci (bez przyłączy): 109,434 km;
. sposoby uzdatniania: nie prowadzi się.



w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Końskich w okresie od styczn-ia
do grudnia 2020r' pobrano z przedmiotowego wodociągu ogółem 3 próbki wody do spózycia,
w tym 2 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie paiametrów grupy,t ig. 

-

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno _ Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Śtacji Sanitarno _
EpidemiologicznĄ w Skariysku _ Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Próbki wody w ramach prowadzonej przez zarządcę wodociągu wewnętrznej kontrolijakości wody pobierane były do badań według harmonogramu ustalonego z Parrstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich, zgodnie z częstotli*ós.ią nie mniejszą
niz określonaw zaŁączniku nr 3 do rozporządzeniaMinistra Zdtowiaz diia7 grudnia 2OI7r.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano ogółem
5próbekwodydospoiycia,wĘm4próbkiwzakresieparametrówgrupyAi1pńbkęwzafresie
parametrówglupyAiB.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji
Sanitamo _ Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno _
Epidemiologicznej w Skarżysku - Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyk4 metod
badawcąlch, określonąw załqczniku nr 6 do ww. rozporządzenia MinistraZdrowia'

W zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załącznikach
nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1on,. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoŻycia przez|udzi (Dz, U. poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich
dokonał pozy.tywnej oceny jakości wody z wodociągu Fałków za}O2at.

ocenę jakości wody z vtyŻej wymienionego urządzenia wodociągowego Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał celem poinformowania jódnoiek samorządu
terytorialne ga or az ludno ści.
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1 . Starosta Konecki, ul. Staszica 2,26.fOO Końskie:
2. Powiatowy LekarzWeterynarii w Końskich, ul. Kielecka
3. a/a.

Wójt Gminy Fałków, Zamkowa I A,26 _260 Fałków.

5,26.200 Końskię:


