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OCENA JAKoŚCI woDY

w wodociągu publicznym w Glinie, gm. Celestynów
w 2015 r.

Na podstawie:
o art.4 ust' l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
22015 r. poz. I4I2),
o art. 12 ust. l ustawy z dnia 07 czerwca2O}I r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściekóW (t. j' Dz. U. z20I5 r. poz,I39),
o $ 19 ust. I,2, ?,4 pkt |, rozporządzenia Ministra Zdrowia.z dnia 13 listopada 2015 r'
w sprawie jbkościwody ptzeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz,IJ . z 2015 ,. po,'
l989),

po

rczpattzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody, pobranych
w dniach: 04.02.2015 r.,26.02.2015 r., 03.03.2015 r., 14.04.f015 r., 0-g.05.2015 r., 01 .06.2015
r,
07.07.2015 r., 12.08.2OI5 r.,29.09.2015 r.,01.10.2015 r., 10.1I.2O15 r., z następujących
punktów
poboru:

- stacja uzdatnianiawody _ Glina, ul. otwock&, gffi. Celestynów
. sklep Pcgorzel V/arszar.vskar, ul' Głórxtra 35, grn. Celestynów
- hurlownia ''Refresko'' - Glina, ul. Lubelska 8, gm. Celestynów

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek, Nr sprawozdatt:
I47Ol01l2O15lMl2
z dnia06'02.2015 r., 1470/01l20I5lF/2 z dnia0g.O2.2Oi5 r.,IZ73lOZlfOtslFlI z dniaO3.03.20i5
r.,
HKL.905l.1.0l78s-2015 z dnia 24.03.2.015 r., HKL.9051.1.02986.2015 z d"i;-;;.Oi.iOt^i
,:.,
2034l04l2015lMl3 z dnia 11.05'20l5 r,,2O34\04/20I5/F13 z dnia 2I.O5,2o1sr,, lzsIoitńiśiy|t:
z dnia 03.06'2015 r., 1319105120151F13 z dttta 12.06.2015 r., HKL.9051.1.05889.2015 z dnia
28.07.2015 t.,547l08l20l5lMJI z dnia t7.08.2015 r.,547/08l2OI5lFlI z dnia f5.08.2015 r..
PBP/8816/P/2015 z dnia 06.10.2015 r., HKL.9051.1.08816.2015 z dnia 19.t0.2015 r,,
1125/09/201544/8 z dnia 05.10.2015 r., 1l25lo9l2o15lF/8 z dnia 06.10.201 5 r.,
HKL.905I.|.10211.2015 z dnia 04.|2.2015 r., wykonanych zgodnie z .vq.lmaganiamt zał.ącznika nr 9
ww. tozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2OO7 r. w sprawie
.;at<ósci wody
przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi (Dz. U . z2007 r., Nr 61 poz. 4|7,,poz,, ,-.j.
,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatnośćwody do spożyci a przez ludzi w wodociągu publicznym o produkcji
wody od 100 do 1000 m3/dobę w Glinie, gm. CelesĘnów
w 2015 r.,

zarządzanym przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie, ul. Regucka
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