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Łuków, dnia 20.02.2019 r.
ONS-HK.721/37/19
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 21/18
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wilczyska
Działając na podstawie:
 art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
 § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:
- 24.04.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/190/2018 z dnia 27.04.2018 r.,
- 08.05.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.909-910.2018 z dnia 11.05.2018 r.,
- 11.06.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr WD/393/2018 z dnia 18.06.2018 r.,
- 25.09.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/523/2018 z dnia 08.10.2018 r.,
- 01.10.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.2264/z-2265/z.2018 z dnia 04.10.2018 r.,
- 01.10.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.2266/z.2018 z dnia 03.10.2018 r.,
- 22.11.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr 524491/18/SOK z dnia 10.12.2018 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Wilczyskach.

UZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Wilczyska w ramach nadzoru,
przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer
akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer
akredytacji AB 079) w dniach:
● 24.04.2018 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):
- PW/363/WD/abc/W - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- PW/364/WD/abc/W - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 9, Sklep spożywczo-przemysłowy,
(punkt czerpalny),
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● 08.05.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):
- 909/z - punkt pobrania, Świder 39a, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- 910/z - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
● 11.06.2018 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):
- WD/393/d/W - punkt pobrania, Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Henryka Sienkiewicza (punkt czerpalny),
● 25.09.2018 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
- PW/896/WD/abc/W - punkt pobrania, Baczków 32B, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Henryka Sienkiewicza (punkt czerpalny),
- PW/897/WD/abc/W - punkt pobrania, Wilczyska 15, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
● 01.10.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):
- 2264/z - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 2265/z - punkt pobrania, Baczków 13, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- 2266/z - punkt pobrania, Wilczyska 15, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
● 22.11.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):
- 524491/18/SOK - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt
czerpalny).
W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod
badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.
Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania konsumentów, o czym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łukowie
/-/ mgr inż. Elżbieta Poddębniak

Otrzymują:
1. P.U.H. MEL-KAN, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska,
3. A/a.
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