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Łuków,

oNS-HK.7211r25n8
Bieżąca ocena jakościwody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
promieniotwórcrych z wodociągu zbiorowego znopiltrzenia w
D ziałając na podstawie

o

n

:

&rt.4 ust.l pkt 1 Ustawy zdnia14marca 1985 r. o
(tekst
Inspekcji
jednolity w DzU. 22017 r., poz. 1261 ze zm.),
o $ 15.1 i$2l RozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017t wsprawiejakości
wody ptzeznaczonej do spożycia przezludzi(Dz.U.z20I7 t. poz.2294),
o &rt. 12 ust. 1 i 5 ustawy zdnia7 czetwca2001 r. o zbiorowymzaopattzeniuwwodę
i zbiorowym odprowaclzeniu ścieków (tekst jeclnolity w Dz.IJ. z2018 t.,poz.II52),
dokonując oceny jakości wody w ramach wstępnego monitoringu substanc.ji promieniotwórczych
na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w zakresie kontroli
wewnętrznej w dniu 03.01.2017 r. z ujęcia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach
Górnych zgodnie ze sptawozdaniami zbadannr;
Ż36117lsoK z dnia27.02.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1 (punkt czerpalny),
237117/SOK z dnia27 .02.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2 (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
s

twle r dza

że w wodzie pochodzącej z ujęcia wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach
Górnych nie występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na
koniecznośćzwiększenia minimalnej częstotliwościich kolejnych badań spełniają
obowiązujące wymagania radiologiczne.

UZASADNIENIE
Jakośćwody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopattzeniaw Szczygłach Górnych oceniono
zgodnie zuzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych objętych wstępnym monitoringiem w dniu
03.0L20I7 r. ptzez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny
Instyttlt Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zal<ł.ad oceny JakościPaliw Ciekłych
Q.{umer akredytacji AB 069).

stężenia aktywności trvtu H-3 i radonu
222 oraz izotopów
promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic wykrvwalności określonych
w części C załącznikanr 6 do ilw rozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. _
spełniają obowiązujące wymagania radioloqiczne określone w częściA i B załącznikanr 4.
Uzyskane wyniki stężenia aktywności radonu nie wskazują na konieczności podjęcia specjalnych
działai- brak narażęnia lub znikome.

Wykazano,

że oznaczenie

Strona I z 2
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raduRa-226 i RaZgodnie z $ 15 ust. 2 wlw rozporządzenia nasteonv oomiar stężenia
228 oraz trytu powinien byó wykonany za 5 lat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2022r,
a w myśl$ 15 ust. 9 zgodnie z Wmaganiami części D załączruka nr 4, kolejny pomiar stęzenia
aktvwnościradonu należy wykonać za 10 lat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2027r.

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szcrygłach Górnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania o tym
konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 20L8 r.,
poz. II52).
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Łuków,
ONS-HK.72TIL24II8
Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
pro mieniotw órczych z wo docią gu zbio row e go zaop atrzenia w
D ziałaj ąc na po dstawie

o

:

il

drt.4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Sanitamej (tekst
jednolity wDz.U.22017 r.,poz. 126I ze zm.),
o $ 15.1 i $ 21 RozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi (Dz. IJ . z Ż0 I7 r. poz. 229 4),
o eirt. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia "l czewvca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z20I8 r., poz. ll52),
dokonując oceny jakościwody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych
na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych W zakresie kontroli
wewnętrznej w dniu 03.0I.2017 r. z ujęcia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce
Drugiej zgodnie ze sprawozdaniami zbadaftnr
239ll7lsoK z dniazI .02.Ż017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1 (punkt czerpalny),
238ll7lsoK z dniaŻl .02.Ż017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2 (punkt czerpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza
że w wodzie pochodzącej z ujęcia wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce
Drugiej nie występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na
koniecznośćzwiększenia minimalnej częstotliwościich kotejnych badań spełniają
obowiązujące rvymagania radiologiczne.

UZASADNIENIE
Jakośćwody pochodzącej z wodociągu zbiorowego Zaopattzenia w Sięciaszce Drugiej oceniono
zgodnie zuzyskanymi wynikami badan próbek wody surowej pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych objętych wstępnym monitoringiem w dniu
03.0I.2017 r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180' 81571 Gdynia (Numer akredyacji AB 079) - badania wykonane ptzez podwykonawcę: Główny
Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, Ą0-166 Katowice, Zakład oceny Jakości Paliw Cickłych
fNumer akredytacji AB 069).

Wykazano, Że oznaczenie stężenia aktywności
i radonu Rn-222
promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic w}rkĘvwalności określonych
w częściC załącznikanr 6 do w/w tozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. _
spełniają obowiązujące wymagania radioloeiczne określone w częściA i B załącznikant 4.
Uzyskane wyniki stęzenia aktywności radonu nie wskazują na koniecznościpodjęcia specjalnych
działań- brak naruŻenia lub znikome.
Stronal z2

Zgodnie z $ 15 ust. 2 w/w rozporuądzenia następn}' pomiar stężenia izotopów radu Ra-226 i Ra228 oraz trytu powinien byó wykonanv za 5 lat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2022r,
a w myśl$ 15 ust. 9 zgodnie z wmaganiami części D zaŁącznika nr 4, kolejnv pomiar stężenia
konać za
licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2027r.

z

wodociągu zbiorowego zaopatrzęnia w Sięciaszce Drugiej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łukowie wydał celem poinformowania o tym
konsumentów, o czym stanowi art' 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym
zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r.,
poz. Il52).
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Łuków,

oNS-HK.72ut26lr8
Bieżąca ocena jakościwody
przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi w zakresie rvymagań
promieniotw ó rcrych z wodociągu zbio row e go zaop atrzenia
D ziałając na podstawte

o

0

:

ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
(tekst
jednolity w Dz. U. 22017 r., poz. 126I ze zm.),
o $ 15.1 i $ 2l RozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez|udzi (Dz.U. z2017 r. poz.2294),
o tlft. 12 ust. 1i 5 ustawy zdnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U . z 2018 r., poz. II52),
dokonując oceny jakościwody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych
na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w zakresie kontroli
wewnętrznej w dniu 03.0I.Ż0I7 t. z ujęcia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie
zgodnie ze sprawozdaniami z badan rtr
229117lsoKzdnia27.02.2017 r. -puŃtpobrania, Studnianr 1 (punkt czerpalny),
230ll7lsoKzdnia21.02.Ż017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2 (punkt czerpa|ny),
źlft. 4

:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza
że w wodzie pochodzącej z ujęcia wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie
nie występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na koniecznośó
zwiększenia minimalnej częstotliwości ich kolejnych badań spełniają obowiązujące
wymagania radiologiczne.

UZASADNIENIE
Jakośćwody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopattzenia w Gołaszynie oceniono zgodnie
zuzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
w zakresie substancji promieniotwórczych objętych wstępnym monitoringiem w dniu 03.01 .2017
r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 8l-571 Gdynia (Numer
akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa, Plac
Gwarków I, 40-166 Katowice, Zakład oceny Jakości Paliw Ciekłych (Numcr akrcdytacji AB
069).

Wykazano, Że oznaczenie stężenia aktywnościtrvtu H-3 i radonu Rn-222 oraz izotopów
promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic w}zkrywalności określonych
w częściC załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w częściA i B załącznikarr 4.
Uzyskane wyniki stężenia aktywności radonu nie wskazują na konieczności podjęcia specjalnych
działań_ brak naraŻenia lub znikome.
Stronal z2
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Zgo&tle z $ 15 ust. 2 w/w rozporządzerua nasĘpny pomiar stężenia izotopów radu Ra-226 i Ra228 oraz trytu powinien byÓ wykonany za 5 lat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2022r'
awmyśl $ 15 ust. 9 zgoillte zvłymagatttami częściD załącztltkanr 4, kolejny pomiar stęzenia
akĘywnościradonu należry wykonaó za 10 lat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2027r.
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ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzetia w Gołaszynie Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łukowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów,
o czym stanowi art. I2 ust. 5 ustawy z drua7 czerwca}}}l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolrty w Dz.U. z20l8t.,poz.1152).
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Łuków'
ONS-HK.72III27I18
Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań
promieniotwórcrych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w
ziałając na podstawie :
o d:t.4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
jednolity wDz.U.22017 r.,poz.126I ze zm.),
o $ 15.1 i $ 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi(Dz.U.z2017 r. poł.2294),
o dtt. 12 ust. 1 i 5 ustawy zdnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity wDz.U. z20L8 r., poz. 1152),
dokonując oceny jakości wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych
na podstawie uzyskanych wyników badń próbek wody pobranych w zakresie kontroli
wewnętrznej w dniu 03.0I.2017 t. z ujęcia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie
zgoclnie Ze sprawozclaniami z badań nr:
235ll7lsoKz dnia27.0Ż.Ż017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 1 (punkt czerpalny),
Ż34l 17 lsoK z dnia 27 .02 'Ż0l7 r. - punkt pobrania' Studnia nr 2 (punkt czerpalny),
D

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza
że w wodzie pochodzącej z ujęcia wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie
nie występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na konieczność
zwiększenia minimalnej częstotliwości ich kolejnych badań spełniają obowiązujące
wymagania radiologiczne.

AZASADNIENIE
Jakośó wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie oceniono zgodnie
zuzyskartymi wynikami badań próbek wody surowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
w zakresie substancji promieniotwórczych objętych wstępnym monitoringiem w dniu 03.0l .2017
I. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chvłaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer
akredytacji AB 079) - badania wykonane pIzez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa, Plac
Gwarków I, Ą0-166 Katowice' Za|<ład oceny JakościPoliw Cickłych (}.Iumcr akrcdyacji AB
o6e).

i radonu Rn-222 oraz izotopów
radu: Raokreślonych
w częściC załącznikant 6 do w/w rozporządzenia MinistruZdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. _
spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w częściA i B załącznikanr 4.
Uzyskane wyniki stężenia aktywności radonu nie wskazują na konieczności podjęcia specjalnych
działai_ brak narazenia lub znikome.
Wykazano, Że oznaczenie stężenia aktyvmości trvtu H-3

Strona I z 2

Łukóu

Zgodrue z $ 15 ust. 2 ilw rozporządzetia następn}' pomiar stężenia izotopów radu Ra-226 i Ra228 oraz trytu powinien byó wykonany za 5 lat \icząc od dnia poboru czyIi do stycznia 2022t,
a w myśl$ 15 ust. 9 zgodrue z wymagaruami części D załączruka nr 4, kolejny pomiar stężenia
akĘvwnościradonu naleąv wykonać za 10 lat licząc od dnia poboru czyli do sĘcznia 2027r.

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów'
o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dtlta7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z20l8 r.,poz. 1152).

lAli.s]-w(-iwY Powl IJOWY
,-i-'lS i'EF. l'OR S ANITARN Y

,,ro,II nź,lffi,*o

otrąrmują:

l.
2.
3.

P.U.H.,,MEL-KAN", Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 2l-400 Łuków,
Wójt Gminy Łuków.

Na.

Strona2

z2

Państwowy Powiatowy lnspektor Sar
w

Łukowie

21400 Łuków,

:i=.3'ffti:*:,\2| r,_orr ruru,

EĘE'rr'rlrn
ul. Społdzielcza4 H:łrl" dn' @6-a2-2@19

-

ii:il"ó:" [:i:r.
tel. (25)798 -2l -96, 7 g8-Żl -97, fax. (25)7 98-7 l
www: http://rł.rł-w.psselukow.pl
ililil til rililil til ilil
email: psse.lukow@pis. gov.pl; psselukow@psselul
uuuuuulru[lilil
Wszelkie dane osobowe przetwarzane sąprzez PSSE w Łukowie zgodnie z obowlązramr u5LawUwJrrrr.
Klauzula informacyjna opublikowan a została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.
Łuków,
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Bieżąca ocena jakościwody
przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi w zakresie wymagań
p ro mieniotwó rczych z wo docią gu zbio rowe go zaopatrzenia w
D ziałaj

o

ąc na podstawie

0
:

&rt.4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
tarnej (tekst
jednolity wDz.U.22017 r.,poz.l26L ze zm.),
o $ 15.1 i $ 21 Rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia pruezfudzi(Dz.IJ.z2017 r. poz.2294),
o &ft. 12 ust. 1i 5 ustawy zdnia7 czerwca}}}I t o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę
i zbiorowym clclprowadzenirt ścieków (tekst jednolity w Dz,TJ, z2018 r.,poz.1l52),
dokonując oceny jakościwody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych
na podstawie uzyskanych wyników badan próbek wody pobranych w zakresie kontroli
wewnętrznej w dniu 03.0I.2017 r. z ujęcia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce
zgodnie ze sprawozdaniami z badafi m;
2Ż8117 /soK z dnia 27 .02.2017 r. _ punkt pobrania' Studnia nr 1 (punkt czerpalny),
240l17lsoKzdniaŻ7.0Ż.Ż017 r. _punktpobrania, Sfudnianr2 (punkt czetpalny),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza
że w wodzie pochodzącej z ujęcia wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce nie

występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na konieczność
zwiększenia minimalnej częstotliwoŚci ich kolejnych badań spełniają obowiązujące
wymagania radiologiczne.

UZASADNIENIE
Jakośćwody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopattzenia w Gręzowce oceniono zgodnie
zuzyskanymi wynikami badań próbek wody surowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
w zakresie substancji promieniotworczych objętych wstępnym monitoringiem w dniu 03.0l .2017
r. przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczynska 180, 8l-571 Gdynia (Numer
akredytacji AB 079) - badania wykonane przez podwykonawcę: Główny Instytut Górnictwa, Plac
Gwarków L, 40-166 Katowice, ZaŁJad oceny Jakości Paliw Ciekłych (Numer akredytacji ĄB
06e).

trvtu H-3 i radonu Rn -222 oraz izotooów
Ra-228 nie
określonych
w częściC załącznikanr 6 do w/w rozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia Ż0I7 r. _
spełniają obowiązujące wymaeania radiologiczne określone w częściA i B załącznikanr 4.
Uzyskane wyniki stężenia aktywności radonu nie wskazują na konieczności podjęcia specjalnych
działń_ brak natażenia lub znikome.
Wykazano, Że oznaczenie stężenia aktywnoŚci

Stronal zŻ

Zgodrue z $ 15 ust. 2 w/w rozporządzenia następn}' pomiar stężenia izotopów radu Ra-226 i Ra228 oraz trWu powinien być wykonauy za 5 Iat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2022r,
a w myśl$ 15 ust. 9 zgodnie Z wmaganiami części D zaŁącznika nr 4, kolejny pomiar stężenia
aktywności radonu naleł wykonać za 10 lat Iicząc od dnia poboru czyli do sĘcznia 2027r.

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów,
o czym stanowi art.12 ust. 5 ustawy z dnia7 częrwca2001r. o zbiorowymzaopattzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzęniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z20I8 r.,poz.II52).
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Wszelkie dane osoboweprzetwarzafie sąprzez PSSE w Łukowie zgodnie z obov
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie intemetowej PSSr, w ŁuKowle.

Łuków, dnia

ONS-HK.72Ur29lt8
Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi w zakresie wymagań
p romieniotwórczych z wodo cią gu zbio rowe go zaopatrzenia w
D ziałaj

o

ąc na podstawie

-.-t

:

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
tarnej (tekst
jednolity w Dz. U . z 2017 r., poz. 126I ze zm),
. $ 15.1 i $ 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody pczeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. IJ . z 2017 r. poz. 2294),
o att. 12 ust. 1 i 5 ustawy zdnia7 częrwca}}}I r. o zbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity wDz.TJ. z20I8r.,poz.II52),
dokonując oceny jakości wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych
na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w zakresie kontroli
wewnętrznej w dniu 03.01 .2017 r. z ujęcia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych
Rogach zgodnie ze sprawozdaniami zbadannr:
231l17lsoK z dnia27.0Ż.Ż017 r' - punkt pobrania, Studnia nr 1 (punkt czerpaLny),
232lI7lSOK z dniaL7 .02.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 2 (punkt czerpalny),
233l|7lsoK z dniaz7.02.Ż017 r. - punkt pobrania, Studnia nr 3 (punkt czerpalny),
?tt.4 ust.l pkt

1 Ustawy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza
że w wodzie pochodzącej z ujęcia wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych
Rogach nie występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na
koniecznośćzwiększenia minimalnej częstotliwościich kolejnych badań spełniają
obowiązujące wymagania radiologiczne.

UZASADNIENIE
Jakośćwody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzetia w Turzych Rogach oceniono
zgodnie zvzyskarrymi wynikami badan próbek wody surowej pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej w zakresie substancji promieniotwórczych objętych wstępnym monitoringiem w dniu
03.0l.2017 r. ptzez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81571Gdynia (}.Iumer akredytacji AB 079) _ badania wykonane przez podwykonawcę: Główny
Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice. Zal<ład oceny Jakości Paliw Ciekłych
(I.lumer akredytacji

AB

069).

Wykazano, Że oznaczenie stężenia aktywności
Rn-222
promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczają granic w}'krywalności określonych
w częściC załącznikanr 6 do Ww rozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia 2OI'7 r. _
spęłniają obowiązujące wymagania radiologiczne określone w częściA i B załącznikanr 4.
Stronal z2
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Uzyskane wyniki stężenia aktywności radonu nie wskazują na konieczności podjęcia specjalnych
działai- brak narazenia lub znikome.
Zgodnie z $ 15 ust. 2 w/w rozporządzenia następn}' pomiar stężenia izotopów radu Ra-226 i Ra228 oraz trvtu oowinien bvć wvkonanv z'a 5 lat licząc od dnia poboru czy|i do stycznia 2022r,
a w myśl$ 15 ust. 9 zgodnie z Wmaganiami części D załącznika nr 4, kolejny pomiar stężenia
aktywności radonu naleąv wykonaó za 10 lat licząc od dnia poboru czyli do stycznia 2027r.

z

wodociągu zbiorowego zaopatrzęnia w Turrych Rogach
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania o tym
konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnta 7 czerwca 200I r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzęniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r.,
poz. lI52).

ocenę o jakości wody

..1.t

otrąvmują:

l.
2.
3.

P.U.H.',MEL-KAN", KazimierzJakubiak, Ryżki 7óc, 2l-400 Łuków'
Wójt GminyŁuków.
Na.

Strona2

z2

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Łukowie
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ROCZNA OCENA JAKOSO WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZE,Z LUDZI NT
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

D ziałając na podstawie
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Gręzówka

:

&rt.4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 t., poz. 59),
o $ 2l .l i s 22 Rozporządzenia Ministta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz.U. z2017 r. poz.2294),
o att. 12 ust. 1 i 5 ustawy zdnia7 czerwca 200l r. o zbiorowymzaopaLr'zeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzęniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z20I8 r.,poz.II52),
po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:
- 16.04.2018 r sprawozdanie zbadań
- 09.05.2018 r sprawozdanie zbadań
- 07.08.2018 r sprawozdanie zbadań
- 22.08.2018 r sprawozdanie zbadań
- 23.10.2018 r sprawozdanie zbadań
- 2Ż.ll.20l8 r sprawozdaniezbadań

wody
wody
wody
wody
wody
wody

nr LAB.Pw_w-82ll|66lŻ018 z dnia 23.04.2018 r.,
nr OL-LBW.621l.9Ż7 -928.2018 z dnia l4.05.Ż018 r.,

nr OL-LBW.621l.1774-177 5'20l8 z dnia l0.08.2018 r.,
nr oL-LBw.6211. i880.20l8 z dnia 23.08.20l8 r.,

nr LAB.PW-W-8Ż1l59612018 z dnia 29.10.2018 r.,
nr 5Ż4489ll8lsoK zdnia l0.l2.20l8 r.'

Państwowy Powiatorvy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza:
przydatnośćwody do spoĘci^ pYzezludziz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gręzówce.

UZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Gręzówka w ramach nadzoru,
przeprowadzonych ptzez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika7,21-500 Biała Podlaska Q.{umer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31' 08-110 Siedlce (Numer
akredyacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 8l-571 Gdynia (I.{umer
akredytacji AB 079) w dniach:
o 16.O4.2018 r. numer analizv f

nadzorowa PPIS w Łukowie):
Gręzówka, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)'
- PW7318/WD/abclW - punkt pobrania, Biardy I2A,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
-

Pw3I7lWDlabc/W

Urząd Gminy

Łuków

ul. Ś!.Jiderska 12,21-4a@

T:ĘElrE7rmr

lłplynęlo dn. 25-a2-2a19
Przyjęto przez:
I lona Borkoulska
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- punkt pobrania,

Łuków
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-

09-05.2018 r- nrrmerv analtz
wewnetrzna Producenta Wodv):
I095lz - punkt pobrania, Gręzówka 47,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
1096lz - punkt pobrania, Klimki 15, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 07.08.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
- l774lz - punkt pobrania' Gręzówka, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 177512 - punkt pobrania, Biardy 23,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

-

r. numery analiz (kontrola

wewnętrzna Producenta Wody):
I880lz - punkt pobrania, Gręzówka, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

o 22.08.2018

(próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
-PwlI026/WD/abc/W - punkt pobrania, Gręzówka 4l,Zespół Szkół (punkt czerpalny),
- PW/l099/WD/abclW - punkt pobrania, Klimki 25,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
o 23.10.2018 r. numerv analiz

o 22-11-2018 r numerv analtz (knn
wewnetrzna Producenta Wodv):
- 5244891I8/SOK - punkt pobrania, Klimki 15, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)

W badanym zakresie jakośćwody spełnia wymogi określonew częściA i B załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Badania próbek wody przeprowadzono mętodami zgodnymi
badawczych, określonąwzałączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

z

charakterystyką metod

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopattzenia w Gręzówce Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania konsumentów, o azym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu Ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z20I8 r.,poz.II52).

ry

otrzymują:

l.
2.
3.

P.U.H. MEL-KAN, KazimierzJakubiak, RyŻki 76C, 21-400Łuków,
Wóit Gminv Łuków'
A/a.
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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Łukowie
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Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej
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ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZLIJDZTNT
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

D ziałaj ąc na podstawte

o

1

łł:r'.

Malcanów

:

dtt.4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
o $ 21.l i sŻ2 RozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia7 grudnia2017 r. w sprawie jakości
wody ptzeznaczonej do spożycia przezludzi(Dz.U.z2017 t. poz.Ż294),
o art. 12 ust' l i 5 ustawy zdnia7 czerwca 200l r. o zbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity wDz.U. z2018 r.,poz.II52),
po zapoznatiu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

LAB.Pw-w-82lll89l20l8 z dnla27 .04.2018 r.,
- 04.06.Ż0l8 r' sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.621 1.1095-1096.Ż018 z dnia 08.06.20l8 r.'
- Ż4.04.Ż0l8 r. sprawozdanie z badań wody nr

- 10.09.20l8 r. sprawozdaniezbadańwodynroL-LBw.62l1.2055-2056lz.2018zdnia
l4.09.20l8
- I7 .09.2018 r' sprawozdanie z badań wody nr oL-LBw.ó211 .Ż103lz.20l 8 z dnia l9.09.20l 8 r.,
- 23.l0'2018 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.Pw-w-82l/598lŻ0l8 z dnia Ż6.10.2018 r.,
- 05.l l.20l8 r. sprawozdanie zbadafi wody nr oL-LBw.6211.Ż523lz.20l8 z dnia 07.1 l.20l8 r.,
- ŻŻ.11.20l8 r. sprawozdanie zbadań wody nr 5Ż4486l|8lsoK z dnia 10.1Ż.2018 r.,

r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
s

tw i er dzaz

prrydatnośćwody do spoĘci a przez |udzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Malcanowie.

UZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Malcanów w ramach nadzoru,
plzeprowadzonych przez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika7,21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej' przeprowadzonych ptzęz Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskicgo 31, 08_110 Sicdlcc (Numer
akredytacji AB 565) i .I.S. Hamilton Polancl S.A.' ul. Chwasz'cz,yńska l80, 8] -57l Grlynia. (Ntlmer
akredytacji AB 079) w dniach:
o 24.04.2018 r. numer analizv (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):
- Pw361/WDlabclW - punkt pobrania, Malcanów, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- Pwl362/wDlabclW - punkt pobrania' Gołąbki 33, Zespół Szkół (punkt czerpalny),
Urząd Gminy
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o 04.06.2018 r. numerv anallz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
- l095lz - punkt pobrania, Jadwisin 18, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- 1096lz - punkt pobrania, Dminin 38, mieszkanie prywatne (puŃt czerpalny),

o 10.09.2018 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
2055lz - punkt pobrania, Malcanów, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 2056lz - punkt pobrania, Malcanów 23' mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

-

o 17.09.2018 r. numerv analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
- 2l03lz - punkt pobrania, Malcanów, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
o 23.10.Ż018 r. numerv analiz (oróbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
PwlO30/WD/abciW - punkt pobrania, Malcanów 9, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)'
PWl03llWDlabclW - punkt pobrania, Jeziory Z4,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

-

o 05.11.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
- 252312 - punkt pobrania, Jeziory 24,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
o 22.11.2018 r. numerv analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- 5244861I8/SOK - punkt pobrania, Dminin 38, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

W badanym zakresie jakośÓ wody spełnia wymogi określonew częściA i B załącznika nr 2 do
Rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej
do spożyci a przez ludzi (Dz. U . z 2017

r. poz.

2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawlczych, określonąw załączniku nr 6 do w/w tozporządzenia.

z

charakterystyką metod

ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Malcanowie Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania konsumentów, o czym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z20I8 r.,poz. II52).

a,,q

otrzymują:
P.II.H. MEI'-KAN, Kaz'imierz'.Iakuhiak, Ryżki 76C, ?1-400 ł,tlków,
Wójt Gminy Łuków.

l.
2.
3.

Na.

F
Strona2
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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
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-2 1 -9 6,

7 9 8
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\

v

-2 l -97, fax. (Ż 5)7 9 8 -7 l -7 8

www: http://www. psselukow.pl

w0

email: psse.lukow@pis. gov.pl;

Wszelkie dane osobowe przetwarzanę sąprzęZ PSSE w Łukowie zgodnie z

Klauzula

internetowej PSSE w

Łuków,

dn' 25-o2-2019
!płynęło
Pr2yięto przez

oNS-HK.72u26/19
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lona Borkoulska
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ROCZNA OCENA JAI(OSUT WOD
PRZEZNACZONEJ DO SPOZY CTA PR^ZEZ L
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

D ziałając na podstawte

o

s.02.2019

.',.,7:'

llll

l''ljl;

ZI Nr 10/18' '

'

:

art.4ust.l pkt 1Ustawy zdnia14marca

1985 r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
o $ 21 .I i s22Rozporządzenia MinistraZdtowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody ptzeznaczonej do spożycia przezludzi(Dz.U.z20I7 r. poz.2294),
o uft. 12 ust. 1i 5 ustawy zdnia7 czer:wca2}}I r. o zbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z2018 r.,poz. II52),
po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 16.04.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB'PW-W-8211165lŻ018 z dnia 19.04.20l8 r.,
- 09.05.20l 8 r. sprawozdanie zbadafi wody nr oL-LBw.62ll.9Ż5-9Ż6'2018 z dnia 14.05.Ż018 r.,
- Ż5.06.Ż018 r. sprawozdanie z badań wody nr oL_LBW.6211.l3Ż8-l3Ż9.Ż0l8 z dnia 27.06.Ż018 r',
- 07 .08.2018 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW .62ll.177Ż-1713.Ż018 z dnia 10.08.20l8 r.,
-23.l0.Ż018 r. sprawozdaniez badań wody nr LAB.PW-w-8ŻI1597lŻ018zdnia26.l0.20l8 r.,
- ŻŻ.11.20l8 r. sprawozdanie zbadań wody nr 524488l18/SoK z dnia l0' l2.20l8 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
s

tw i er

dza:

przydatnośćwody do spoĘcia przez|udzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Gołasrynie.

UZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Gołaszyn w ramach nadzoru,
przeprowadzonych przez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopemika7,2I-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych ptzez 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 Gdyrria (|.Iurrrer
akredytacji AB 079) w dniach:
o 16.04.2018 r. numer anzlinl (nró bka nadzorowa PPIS w ł,ukowie):
- P\V/31S/WD/abclW - punkt pobrania, Gołaszyn, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- PW7316lWDlabc/W - punkt pobrania, Ławki 10, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
925lz - punkt pobrania, Gołaszyn l6, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 09.05.2018

-

Stronal z2

I

I

ła
I
a

-

926lz - punkt pobrania, Ławki 29,mieszkanie prywatne (punkt czerpa|ny),

o 25.06.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
l328lz - punkt pobrania' Gołaszyn l6, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
I329lz - punkt pobrania, Ławki 29,mieszkanie prywatne (puŃt czerpa|ny),

-

o O7-O8-2018 r. nnmerv cnqliz (knn
):
w ervnefrzn a Producenta
- )'772lz - punkt pobrania, Gołaszyn' Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- l773lz - punkt pobrania, Gołaszyn 81C, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
o 23.10.2018 r. numerv analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
- PwlO28lWDlabclW - punkt pobrania, Gołaszyn 29, Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego
(punkt czerpalny),
- PwlllzglWDlabc/W - punkt pobrania' Ławki 29,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
o 22-11-20'18 r. numerv analrz (kontrola wewnetrzna
Wodv):
- 524488ll8/SoK - punkt pobrania, Ławki 29,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)

W badanym zakresie jakośó wody spełnia wymogi określonew częściA i B załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej
do spożyci a przez ludzi (Dz. IJ . z 2017 r . poz. 2294).
Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych, określonąwzałączniku nr 6 do w/w rozpotządzetia.

z

charakterystyką metod

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania konsumentów, o czym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity wDz.IJ. z20I8 t.,poz.1152).

el/,1,t1

otrzymują:

l.
2.
3.

P.U.H. MEL-KAN, Kazimięrz Jakubiak, RyŻki 7 6C, 21 -400 Łuków,
Wóit Gminy Łuków.

A/a.
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ROCZNA OCENA JAKOSCI WO
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZLTJDZjI Nr

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

D ziałaj ąc na podstawie

o

Turze Rogi

/
i
'.

i

13/18

:

&rt.4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
. $ 21.1 i s 22 Rozporządzenia Mini stra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody ptzeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz.U. z20|7 r. poz.2294),
o drt. 12 ust. l i 5 ustawy zdnia7 czewvca 2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.U. z2018 r.,poz.II52),
po zapoznaniu się z wynikami badanlaboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:
- 21.03.2018 r. sprawozdanie z badań
- 08.05.2018 r. sprawozdanie z badań
- 07.08.2018 r. sprawozdanie z badań
-22.08.2018 r. sprawozdaniez badań
- 25.09.2018 r. sprawozdanię z badań
-ŻŻ.11.2018 r. sprawozdaniezbadań

wody
wody
wody
wody
wody
wody

nr
nr
nr
nr
nr

z dnia28.03.20l8
LAB.Pw-W-82llŻ08lŻ0l8 z dnia l l.05.2018 r.,
oL-LBw.6211.1770'Ż018 z dnla l0.08.20l8 r',
oL-LBw.6211.1881 .2018zdnia23.08.20l8 r.,
OL-LBW.6211.533-534.Ż018

r.,

LAB.PW-W-8Ż1152112018 z dnia Ż8.09.2018 r.,

nr 524487/l&lsoK z dnia 10.12.Ż018r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdzaz
przydatnośćwody do spożycia przez|udziz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Turzych Rogach.

UZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Turze Rogi w ramach nadzoru,
przeprowadzonych przez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika7,21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-1l0 Siedlce (Numer
akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, Bl-571 Gdynia (Nuner
akrędytacji AB 079) w dniach:

r

-

21.03.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
533lz - punkt pobrania, Aleksandrów 33, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
53412 - punkt pobrania, Role 18, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 08.05.2018 r. numer analizv (oró bka nadzorowa PPIS w Łukowie):
- PW393/WD/abc/W - punkt pobrania, Turze Rogi, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),

Stronal z2

- Pwl3g4lWD/abclW -

punkt pobrania, Aleksandrów 51, Szkoła Podstawowa im. ks. T. A.

Leszczyńskie go (punkt czerp alny),

o 07.08.2018 r. numerv analiz
wewnetrzna Producenta Wodv):
- punkt pobrania, Turze Rogi, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- punkt pobrania, ZarzeczŁukowski 23, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

- I770lz
- I77llz

o 22.08.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wodv):
- l88llz - punkt pobrania, Zarzecz Łukowski 23, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

o 25-09-2O18 r- nrrmerv analiz (
bki nadzorowe PPIS w Łukowie):
- Pw892/WDlabclW - punkt pobrania, Krynka 250,Zespół Szkół (punkt czerpalny),
- Pw893/WD/abclW - punkt pobrania, StrzyŻew I28,Zespół Szkół (punkt czerpalny),
o 22.11.2018 r. numerv anłliz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- 524487|I&/SOK - punkt pobrania, Role 18, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)

W badanym zakresie jakośó wody spełnia wymogi określonew częściA i B załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej
do spoŻycia przez ludzi (Dz. U. z Ż0|7 r. poz. 2294).
Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych' okreŚlonąw załączniku nr 6 do ilw tozporządzenia.

z

charakterystyką metod

ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania
konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r.,
poz. II52).

ąĄry

otrzymują:

.
2.
3.
1

P.U.H. MEL-KAN, Kazimięrz Jakubiak, RyŻki 7 6C,

WójtGminyŁuków.

21 -400

Łuków,

A/a.
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ROCZNA OCENA JAKOSCI W
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

D ziaŁaj ąc na podstawie

o

I
I
I

SzczygĘ Górne

:

pkt l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
. $ 21 .I i s 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.IJ.22017 r. pol.2294),
o drt. 12 ust. l i 5 ustawy zdnia7 czerwca2}}l r. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzeniu Ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z20I8 r.)poz. II52),
po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:
aft. 4 ust.1

- 21.03.2018 r
- 2Ż.05.2018 r
- 10.09.201 8 r
- 10.09.2018 r

- 17.09.2018 r
- 24.09.2018 r
- 23.10.201 8 r
- ŻŻ.|l.2018 r

sprawozdan ie z badań wody nr

sprawozdanie
sprawozdanię
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanię

zbadan
zbadań
zbadań
zbadafi
zbadań
zbadań
zbadań

wody
wody
wody
wody
wody
wody
wody

oL-LBw.62

1

l .53 5-53 6. 201 8

z dnia

Ż8.03 .Ż0 1 8 r.,

nr LAB.PW-W-8ŻllŻ4112018 z dnia Ż5.05.2018 r.,
nr OL-LBW.6211.2057lz.2018 z dnia 14 '09.Ż0l8 r.,
nr OL-LBW'ó2l1.Ż058lz.Ż0l8 z dnia l4'09.20l8 r.,
nr oL-LBw.621l.Ż102lz'Ż0l8 z dnia 19.09.20l 8 r.,
nr oL-LBw.621l.Żl75lz.Ż0l8 z dnia 27.09.2018 r.,
nr LAB.PW-W-82l1599/2018 z dnia 26.10.Ż018 r',
nr 524485ll&lsoK z dnia 10.l2.2018 r',

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdzaz
p

rrydatnośćwody

d

o spożyci a ptzez ludzi z wo

d

ocią gu zbio rowe

w Szczygłach Górnych.

g

o zaopatrzenia

UZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Szczygły Górne w ramach nadzoru,
przeprowadzonych przez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej' ul. Kopernika7,2l-500 Biała Podlaska (},Iumer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przęz Powiatową Stację SanitamoEpidemiologiczną 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:
a

-

)t

fia ).n19, r. rrrrrmAn/ qnrsliz
lł werxrnefrznq Prnrlrropnfł w ndv\.
535lz - punkt pobrania, Szczygły Górne 12,mięszkanie prywatne (punkt czerpalny),
536lz - punkt pobrania, Szczygły Dolne 32, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
Strona I z 2

.22-os.2ol8 r- numer znłlizw (n róbka nadzorowa PPIS w ł,ukowie):
- Pwl457/WD/abclW - punkt pobrania, Szczygły Górne, Stacja Uzdatniania Wody (woda

uzdatniona),
-

Pw458/WDlabc/W

- punkt pobrania,

Świdry 99,Zespół Szkół (punkt czerpa|ny),

o 10.09.2018 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
2057lz - punkt pobrania, Szczygły Górne, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)'
- 2O58lz- punkt pobrania, Świdry 20, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

-

o 17-o9-Żol8 r- numerv analiz
wewnetrzna Producenta Wodv):
- punkt pobrania, Szczygły Górne, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)'

- 2l02lz

o 24.09.2018 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):
- 2l75lz - punkt pobrania, Swidry 20, mieszkanie prywatne (puŃt czerpalny),
o 23.10.2018 r. numerv analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):
-Pwll}32lWDhbclW - punkt pobrania, Szczygły Górne, FHU TAMEX sunkt czerpalny),

-

PWil033/WD/abclW - punkt pobrania, Swidry 43A, Sklep spożywczo-przemysłowy (punkt

czerpalny),
o 22.11.2018 r- numerv analiz (kon trola wewn etrzna Producenta Wodv) :
- 524485l18/SoK - puŃt pobrania, Szczygły Górne l2,mięszkanie prywatne (punkt czerpalny).

W badanym zakresie jakośćwody spełnia wymogi określonew częściA i B załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej
do spożyciaprzezludzi (Dz.U. z2017 t. poz.2294).
Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych' określonąwzałączniku nr 6 do w/w tozpotządzenia.

z

charakterystyką metod

ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szczygłach Górnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania
konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 częrwca 200I r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2078 r.,
poz. lI52).

0łr1

otrzymują:

l.
2.
3.

P.U.H. MEL-KAN, Kazimięrz Jakubiak, Ryżki76C,2l-400 Łuków,
Wójt Gminy Łuków.
Ala.

Strona2
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Nr 8/18
Druga

Działając na

ust.l pkt l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
o $ 21 .I i s 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez|udzi (Dz.IJ. z20I7 r. poz' 2294),
o art. 12 ust. 1i 5 ustawy zdnia7 czerwca}}}l r. o zbiorowymzaopafizeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z20I8 t.'poz. lI52),
po zapoznaniu się z wynikami badan laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:
- 14.02.2018 r. sprawozdanie z badań wody
- 20.03.2018 r. sprawozdanie z badań wody
- 23.07.2018 r. sprawozdanie z badań wody
- 25.09.2018 r. sprawozdanie z badań wody
- 05.l l.2018 r. sprawozdanie zbadańwody
- Ż2.11.20l8 r. sprawozdanie zbadań wody

nr oL-LBw.6211.264-Ż65.2018 z dnia 19.02.2018 r.,
nr LAB.Pw-W-82l/l17lŻ018 z dnia 23.03.2018 r.,
nr OL-LBW.62l 1.l615-l ól 6.2018 z dniaŻ7.07 .2018 r.,
nr LAB.PW-W-82ll5Ż0l2018 z dnia 28.09.20l8 r.,
nr OL-LBW.62ll.Ż522lz'2018 z dnia 08.l1.2018 r.,
nr 5Ż4484ll8/soK z dnia 10.1Ż.2018 r.,

Państwowy Powiatorvy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdzaz
przydatnośćwody do spoĘcit przez|udzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Sięciaszce Drugiej.

AZASADNIENIE
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Sięciaszka Druga w ramach nadzoru,
przeprowadzonych przez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopemika7,21-500 Biała Podlaska Q.{umer akredytacji AB 487) oraz
w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce Q.{umer
akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chulaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer
akredytacji AB 079) w dniach:
o 14.02.2018 r. numerry analiz
wewnetrzna Producenta Wodvl:
- 264lz - punkt pobrania, Dąbie I73, mięszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- 265lz - punkt pobrania, Czerśl 22, mięszkanie prywatne (punkt czerpalny),
o 20.03.2018 r. numer analizv (próbka nadzorowa

- PwlZ34lWD/abclW uzdatniona),

PPIS w Łukowie):
punkt pobrania, Sięciaszka Druga' Stacja Uzdatniania Wody (woda
Stronal z2
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-

Pwlz3slwDlabclW

Dąbie 5A, Zespoł Szkół, (punkt czerpalny),

- punkt pobrania'

o 23.07.2018 r- numerv analiz (kon trola wewn etrzna Producenta Wodv):
1615lz - punkt pobrania, Sięciaszka Druga, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
1616lz - punkt pobrania, Sięciaszka Pierwsza 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

-

o 25.09-2018 r- numerv analiz (
nadzorowe PPIS w ł'ukowie):
- Pw890/WD/abc/W - punkt pobrania, Zalesie I41,Zespół Szkół, (punkt czerpalny),
- PW89l/WDlabclW - punkt pobrania, Czerśll,Zespół Szkół (punkt czerpalny),
o 05.11.2018 r. numerv analiz
wewnetrzna Producenta Wodv):
- 2522/z - punkt pobrania, Zalesie |4l, Zespół SZkół, (punkt czerpalny),

o 22-1 1.2018 r.
analiz (kontrola wewn etrzne
Wodv):
- 524484ll8/SoK - punkt pobrania Czerśl 22,mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

W badanym zakresie jakośćwody spełnia wymogi określonew częŚci A i B zaŁącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej
do spożyci a ptzez ludzi (Dz. U . z 2017

r

.

poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych, określonąwzałączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

z

charakterystyką metod

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej
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
zaopattzeniu w wodę i zbiorowym ociprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. IJ. z 2018 r.,

poz. II52).

ąĄ

otrzymują:

1.
2.
3.

P.U.H. MEL-KAN, KazimierzJakubiak, Ryżki 76C, 2l-400 Łuków,
Wójt Gminy Łuków.
Ala.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie działając na podstawie art. 12 ust.
l ustawy z dnia'/ czerwca 2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) po zapoznaniu się z wynikami badania

próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu I3.02.Ż0I9 r. zwodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej (sprawozdanie zbadań oL-LBw.621I'294lz.20l9
z dnia 19.02.2019 r. - wpływ do PS SE w Łukowie dnia 26.02.Ż019 r.) informuj e, że:
woda dostarczana przez wodociąg zbiorowego zaopattzenia w wodę w Sięciaszce Drugiej nie
spełnia pod względem mikrobiologicznym wymagań określonychw załączniku nr I część,C tabela
l Rozporządzenta Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U . z 2017 , poz. 2294)

Data
pobrania
próbki
wody

Punkt pobrania

13.02.2019 r

Mieszkanie pryrvatne
Dąbie 173
21-400 Łuków

Nr próbki

Przekroczony
narametr

Dopuszczalne
wańości

coli w itk/l00m1

coli w itk/l00m1

I

0

Bakterie grupy Bakterie grupy

29412

Kuchnia-kran

W nviązku z powyżsrym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie w terminie
b ezzłl,ło cznym

zobowiązuj e administrato ra wo

do cią

gu

d o:

1. Przeprowadzenia postępowania wyjaśniającegoustalającego przyczynę

2.

powstałego

zanieczy szczenia wody w wodociągu.

Prz:prowadzęnia dezynfekcji wody i urządzeń wodociągo!\rych środkami atestowanymi
o a,:tualnym terminie waznoŚci oraz podjęcia innych działan zmierzających do uzdatniania
wo [y.
Urząd Grniny Łukót{
ul. śrłiderska
12, 21-4e/@ Lukóu

stronalz2
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3. Monitorowania
€

zavłartościchloru na sieci wodociągowej (zawartośó chloru wolnego

u odbiorców nie moŻe ptzel<taczać 0,3 mgll).

4. Poinformowania konsumentów o podj ętych działaniach naprawczych.
5. Przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitarnemu

w Łukowie wyników badania wody stwierdzających jej przydatność do spożycia.
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2.

Adresat,
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Do wiadomości:
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WójtGminyŁuków.

ł
I

,t'

*

s

&ł
" .rs

*

Strona2

z2
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A OBSZARO A JAKOSq WO \F
wPŁYNĘŁo
w GMINIE ŁUKow
trośćzal..*..* Podpis
1

2019

w 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie działając na podstawie art' 4 ust. 1 pkt 1
z
ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz.U. zŻ019 r. poz.
59), art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 częrwca Ż001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednoliĘ wDz.U. zŻ0I7 r. poz.328 ze zm.) oraz $ 23 ust. l,2,3 pkt 2, ust.
4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia Ż0l7 r' w sprawie .iakości wody
przeznaczonej do spoąycia przez fudzi (Dz' U. z 2017 t. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów
związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Łuków zarok2018.
Podstawowym żródłęm zaopatrzenia w wodę ptzeznaczoną do spozycia w Gminie Łuków
są wodociągi zbiorowego zaopattzenia w wodę.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrywania mieszkańców gminy jest uzyskiwana z siedmiu ujęó
podziemnych w: Sięciaszce Drugiej, Szczyg)ach Gónrych, Gołaszynie, Malcanowie, Gręzówce i Turzych
Rogach oraz w Wojcieszkowie (gm. Wojcieszków). Przedmiotowe wociociągi - poza wzz
w Wojcieszkowie - administrowane są przezP.U.H.
Ryżki 76c,2l-400
jest przez Gminny Zakła<l Gosporlarki Komunalnej
Łuków, WZZ w Wojcieszkowie administrowany ',MEl-KAN",KazimierzJakubiak'
Sp. z o.o. w Wojcieszkowie.
Wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Łuków mieszczą się w grupie wodociągów
produkujących od l00 do l 000 m3wody na dobę.
Wykaz producentów wody, strefy zaopatrzenia na terenie Gminy Łuków:

L.p.

Nanva

producenta wody
P.U.H.

I

,,MEL-KAN",
Kazimięrz
Jakubiak,

Ryżki 76c,
2l-400 Łuków

Nazwa
urządzenia

Obszar/strefa
zaopatrzenia

wodnego
Wodociąg
zbiorowego
zaopalrzenia
w Sięciaszce

Drugiej

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia
w Szczyglach

Sięciaszka Pierwszą Sięciaszka
Druga, Sięciaszka Trzecia,
Zalesie, Żdzary, Dąbie, Czerśl'

Produkcja
wody
1m3la1

Liczba

ludności
zaopatrywanej
w wodę

633,01

4 931

195,09

I 404

183,01

I 686

Ryżki

Szczygły GÓme, Szczygły Dolne,
Swidty.

Górnvch

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia
w Golaszynie

Golaszyn, Ławki
mieszkańcy ul. Trzaskoniec
w Łukowie
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Łukóu

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia

w Malcanowie

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia
w Gręzówce

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia
w Turzych Rogach

Malcanów, Jadwisin, Goląbki'
Jeziory, Dminin, Rzymy-Rzymki

206,58

1252

Gręzówka KIimki, Biardy

288,43

I 705

995,00

7 940

810,00

9

Turze Rogi, Łazy, Aleksandrów,
Suleje _ Karwacz, Role' Wólka
Swiątkowa, Krynka, strzyŻew,
Zarzecz Lukowski, Kownatki,
Podgaj, Suchocin, Rzymy Las,
Wagram,
mieszkańcy Łukowa: ul.
M iędzyrzeckiej Cieszkowizny i

Zapowiednik.

Gminny Zakład
Ż

Wodociąg
zbiorowego
zaopatrzenia

Gospodarki
Komunalnej
w Wojcieszkowie
Sp. z o.o.

w

Wojcieszkowie

Mieszkańcy miej scowości
Szczygly Góme

w 2018 r. stały monitoring jakościwody dostarczaiej do konsumentów, prowadzony był przez
Państwową Inspekcję Sanitarną w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z7 grudnia 2017 r'
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakościąwody w 2018 r. przedstawiciele Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie dokonywali poboru próbek wody Z punktów Zgodności na
ujęciach wody oraz na sieci wodociągowej _ u odbiorców, głównie w obiektachuŻyteczności publicznej.
Ponadto badania jakości wody' w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzone byĘ przez
P.U.H. ,,MEL-KAN", Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków _ przedsiębiorstwo nadzorujące
jakośó wody w procesie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz po awariach' a ich wyniki
w ramach monitoringu porySkiwał i oceniał tut. Inspektor Sanitarny.
Wykonano badania w Zaklesie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i firyko-chemicznych.

W zakresie bakteriologi i oznaczono:
o ogólną liczba mikroorganizmów w (22+2)"C po 7Żhw jtk/lml,
o Bakterie grupy coli w jtk/100 ml,
o Escherichia coli w jtk/100 ml,
o Enterokoki w jtk/100 ml,
o Clostridium perfringens wjtk/l00 ml,
natomiast w zakresie fizykochemii oraz organolepĘki oznaczono parametry:
a

Mętnośó, Barwa, Zapach, Smak, odczyn (pH), Przewodnośćelektryczna właściwa,Stężenie
_z),
amonowego jonu (NH*ł), Stężenie azotynów (No
Stężenie azotanów (No ,)' Sumaryczna
zawartośćwapnia i magnezu (twardośćogólna), Bor, Stężenie fluorków, Stężenie chlorków,
Indeks nadmanganowy (utlenia1nośó), Stężenie siarczanów, Stężenie cyjanków, Stężenie

Żelaza, Stężenie manganu' Antymon, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki ogólne, lluorki,
Glirr/aluminium, Kadm,Miedź, Nikiel, Rtęó, Selen, Siarozany (VI)' Sód, Arson, , Stęzonie
ołowiu, Stężenie sodu, l,2 dichloroetan, Akryloamid, Aldryna' cl -HCH; beta-HCH, deltaHCH, Dieldryna, Endryna, Epichlohydryna, Epoksyd heptachloru B, gamma-HcH, lindan,
Heptachlorocykloheksan (HCH), Heptachlor, lzodryna, o,p'-DDD; o,p'-DDE; p,p'DDT,
Suma HCH (z obliczeń), Suma pestycydów (z ob|iczei), THM, suma trichloroetenu
'
i tetrachloroetenu, Benzen, Benzo(a)piren, XWWA.
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Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe
pracujące naprzemiennie:

o

o

Studnia

nr l -

głębokośó-63,00m' wydajnośó-l3l0 m3/d,

rok wiercenia-1985, włączona

głębokość,-76,00m, wydajnośó-l3l0 m3ld,

rok wiercenia-2O08, włączona

do eksploatacji-199 I r.,

Sfudnia nr

2A -

do eksploatacj i-2009 r.
Woda pobierana jest z pokładów czslłartorzędowych (Plejstocen).
Ze studni woda pompowana jest do układu uzdatniania: tj. napowietrzania

i kierowana do odże|aziaczy ze
złożamipiaskowo _ żrvirowymi aktywnymi również na mangan. Uzdatniona woda kierowana jest do
dwóch żelbetonowych zbiorników wyrównawczych (2xl50 m3). Ze zbiorników woda tłoczona jest za
pomocą pomp do wodociągowej magistrali przesyłowej. Stałej deąynfekcji wody nie prowadzi się.
W 2018 r. przedstawiciele PPIS w Łukowie zpowyższego wodociągu pobrali do badania 4 próbki
wody do spożycia. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach nadzoru, wykonane byĘ przez oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7,2l500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487).
Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 6 próbek wody
do spożycia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowęgo
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na 2018 r. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach
kontroli wewnętrznej wykonane były ptzez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
wSiedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31,08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565)
i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chvtaszczyńska 180, 8l-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).
Zakwestionowano

1

Lp.

Punkt pobrania próbek wody

Data
nobrania

1

Za|esie I4I,Zespoł Szkół w Zalesiu

25.09.2018 r.

Przekroczony
oarametr

ogólna liczba
mikroorganizmów
w 22"C. - 460 jtk/l ml

Dopuszczalne
wańości
bez
nieprawidłowych

zmian

W jednej próbce pobranej w ramach nadzoru w Zespole Szkół w Za|esiu stwierdzono podwyższoną

ogólną liczbę mikroorganizmów w22"C (460 jtk/l ml). W próbce pobranej tego samego dnia w innym
punkcie na sieci u odbiorcy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości ogólnej liczby
mikroorganizmów w 22"C (u odbiorcy _ do 200 jtk/l ml). Podjęte niezłłłocznedziałania naprawcze _
pfukanie sieci wodociągowej. Wyniki badań kontrolnych w kierunku oznaczenia ogólnej liczby
mikroorganizmów przeprowadzonych przez administratora wodociągu nie wykazaĘ przekłoczefl, co może
świadcryó, żę zdarzenie miało charakter incydentalny'

ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC - jest to bardzo ważny parametr, którego monitorowanie nie
wynika bezpośrednio z zagroŻeń zdrowotnych, lecz sfuży ocenie prawidłowościfunkcjonowania całego
systemu zaopatrzenia w wodę. Jest wskaźnikiem skuteczności procesów uzdatniania i dezynfekcji, sŁuĘ
do oceny czystości i szczelnościsystemów dystrybucji wody oraz obecności w instalacjach biofilmu.
Spektrum drobnoustrojów wykrywanych obejmuje bakterie wrazliwe na procesy dezynfekcji, bakterie
oporne na proces derynfekcji oraz bakterie namnaŻające się gwałtownie w uzdatnionej wodzie prry braku
pozostałego aktywnego crynnika dezynfekcyjnego. Mogą one namnażać się w wodzie otazna powierzchni
materiałów mających kontakt z wodą, tworząc biofilm. Czynnikami determinującymi ich wzrost lub
,,wtórne namnażanie'' są: temperatura wody, dostępnośó składników odĘwczych, brak pozostałości
aktywnego czynn ika dezynt'ekcyj ne go oraz stagnacj a wody.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Szcrygłach Górnych pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe
pracujące naprzemiennie:

o

Studnia

o

Studnia

nr 1 -

głębokość_41,50m' wydajnośó-425 m3/d,

rok wiercenia-l98l,

włączona

nr 2 -

głębokośó-43,00 m' wydajnośó-425 m3/d,

rok wiercenia-l98l,

włączona

do eksploatacji- 1986 r.,

do eksploatacji- 1986 r.
Woda pobierana jest z pokładów crwartorzędowych (Plejstocen).
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Ze studni woda pompowana jest do układu uzdatniania: tj. napowietrzaniai kierowana doodżelaziaczy zę
złożamipiaskowo - żwirowymi aktywnymi również na mangan. Uzdatniona woda kierowana jest do
dwóch zólbetonowych zbiorników wyrównavłczych (2x150 m31. Ze zbiorników woda tłoczona jest za
pomocą pomp do wodociągowej magistrali przesyłowej. Stałej derynfekcji wody nie prowadzi się.
W 2018 r. przedstawiciele PPIS w Łukowie zpowyŻszego wodociągu pobrali do badania 4 próbki
wody do spozycia. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach nadzoru, wykonane byĘ przez oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, Żl500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487).
Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 7 próbek wody
do spożycia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na 2018 r. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach
kontroli wewnętrznej wykonane były przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
wSiedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31,08-110 Siedlce Q'{umer akredytacji AB 565)
i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Ch'waszczyitska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).
Zakwestionowano 2

Lp.

Punkt pobrania próbek wody

Data
nobrania

I

SzczygĘ Górne, Stacja Uzdatniania
Wody - woda podawana do sieci

10.09.2018 r

2

Świdry 20, mieszkanie prywatne

10.09.2018 r.

Przekroczony
parametr
Bakterie grupy coli
1 itk/100 ml

mętnośó

3,4 NTU

-

Dopuszczalne
wartości
0

jtk/100 ml

l NTU

W aviązku z przekroczeniem mikrobiologicznym w jednym punkcie (równolegle pobierane byĘ
dwie próbki)' przedsiębiorstwo przeprowadziło działania flaprawcze polegające na pfukaniu sieci
wodociągowej. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych ptzez administratora wodociągu nie
wykazaĘ przekroczeil. co może świadczyć,Że zdarzenie miało charakter incydentalny.

Mętnośćnie stanowi zagroŻenia dla zcirowia ale jej podwyższona wartośó może negatywnie
wpływaó

na

jej akceptowalnośó przez konsumentów. Mętnośó wody w systemie dystrybucji może wystąpić

w wyniku naruszenia osadów i biofilmu, ale może również pochodzió z zaniecryszczonej wody, która
przedostała się do systemu z zewnątrz. Zawiesiny powodujące mętnośó wody mogą ogtaniczaó skutecznośó
dezynfekcj i , zapewniając ochronę mikroorganizmów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Gołaszynie pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe pracujące
naprzemiennie:

o

nr 1 -

głębokośó_80'00m' wydajnośó-296 m3/d, rok wiercenia-1987, włączona
do eksploatacji-1988 r.,
o Studnia nr 2 - głębokośó-85,00m' wydajnośó-296 m3ld, rok wiercenia-l987' włączona
do eksploatacji-1988 r.
Woda pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych (Pliocen).
Ze studni woda pompowana jest do układu uzdatniania: tj. napowietrzania i kierowana doodżelaziaczy Ze
złożamipiaskowo _ żwirowymi aktywnymi również na mangan. Uzdatniona woda kierowana jest do
wodociągowej magistrali przesyłowej. Stałej derynfekcji wody nie prowadzi się.

Studnia

w 2018 r. przedstawiciele PPIS w Łukowie z powyŻszego wodociągu pobrali do badania 4 próbki
wody do spoĄcia. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach nadzoru, wykonane byĘ przez Oclclział
Laboratory.iny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 2l500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487)'
Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 7 próbek wody
do spożycia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na 2018 r. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach
kontroli wewnętrznej wykonane bvŁv przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

wSiedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31,08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565)
i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyitska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).
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Zakwestionowano

Lp.

1

Punkt pobrania próbek wody

Ławki 29, mteszkanie prywatne

I

Data
nobrania
09.05.2018 r

Przekroczony
Darametr

Bakterie grupy coli

I itk/100 ml

Dopuszczalne

-

wańości

0

jtkll00 ml

W aviązku z przeVłoczęniem mikrobiologicznym w jednym punkcie (równolegle pobierane byĘ
dwie próbki), przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawcze polegające na pfukaniu sieci
wodociągowej. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych przez administratora wodociągu nie
wykazaĘ przel<roczeń' co może świadcryć, Że zdarzęnie miało charakter incydentalny.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
pracujące naprzemiennie:

o

o

Studnia

w Malcanowie

pracuje

w oparciu o dwie

nr 1 -

głębokośó-43'00 m' wydajnośó-476 m3/d,

nr 2 -

głębokośó-43,00 m' wydajnośÓ-476 m3ld,

do eksploatacj i-1994 r.,

Studnia

studnie głębinowe

rok wiercenia-198ó, włączona
rok wiercenia-1986, włączona

do eksploatacj i-199 4 r.
Woda pobierana jest z pokładów cz-łvartorzędowych (Plejstocen).

Ze studni woda pompowana jest do układu uzdatniania: tj. napowietrzania i kierowana do odŻelaziacry ze
złożamipiaskowo _ żwirowymi aktywnymi również na mangan. Uzdatniona woda kierowana jest do
wodociągowej magistrali przesyłowej. StaĘ de4'nfekcji wody nie prowadzi się.
W 2018 r. przedstawiciele PPIS w Łukowie z powyższego wodociągu pobrali do badania 4 próbki
wody do spożycia' Badania laboratoryjne próbek wody w ramach nadzoru, wykonane byĘ przez oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, Ż1500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487)'
Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 7 próbek wody
do spożycia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na 2018 r. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach
kontroli wewnętrznej wykonane były ptzęz Powiatową Stację Sanitarno_Epidemiologiczną
wSiedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akred.ytac,;i AB 565)
i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyirska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079).
Zakwestionowano 2

Lp.

Punkt pobrania próbek wody
Malcanów, Stacja Uzdatniania Wody

1

woda podawana do sieci

2

Ieziory 24, mieszkanie prywatne

W

związku

z

Przekroczony
Darametr

Data
pobrania
10.09.2018 r.

Bakterie grupy coli
3 jtk/100 ml

-

Ż3.l0.2018 r'

Bakterie grupy coli
2 jtk/100 ml

-

przekłoczeniami mikrobiologicznymi

w

Dopuszczalne
wańości
0

jtk/I00 ml

0

jtVl00 ml

pojedynczych punktach (równolegle

pobierane byĘ dwie próbki), przedsiębiorstwo przeprowadziło działanianaptawcze polegające na płukaniu

sieci wodociągowej. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych ptzez administratora wodociągu nie
wykazaĘ ptzekłoczefl' co może świadcryć,Że zdarzenie miało charakter incydentalny.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Gręzówce pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe pracujące
naprzemiennie:

o

o

Studnia

nr l -

głębokośó-86,00 m' wydajnośó-397 m3/d,

rok wiercenia-1991,

włączona

nr 2 -

głębokośó-81.00 m. wydajnośó-397 m3ld.

rok wiercenia-l993,

włączona

do oksploatacji-L993 r.,

Studnia

do eksploatacji-1993 r.
Woda pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych (Pliocen).
Ze studni woda pompowana jest do układu uzdatniania: tj. napowietrzania

i kierowana do odŻęlaziacry Ze
jest
złoŻami kataliĘcznymi MULTIMAN 3M. Uzdatniona woda kierowana
do wodociągowej magistrali
przesyłowej. StaĘ dezynfekcji wody nie prowadzi się.
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W 2018 r. przedstawiciele PPIS w Łukowie zpowyŻszego wodociągu pobrali do badania 4 próbki
wody do spoĘcia' Badania laboratoryjne próbek wody w ramach nadzoru' wykonane byĘ przez oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7,21500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487).
Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 6 próbek wody
do spożycia zgodnie z harmonogramęm pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na 20l8 r. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach

kontroli wewnętrznej wykonane bvły przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
wSiedlcach, 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).
Zakwestionowano

Lp.

1

Punkt pobrania próbek wody

Data
pobrania

Przekroczony
parametr

Bakterie grupy coli 07.08.2018 r
0 jtVl00 ml
r jtk/I00 ml
woda podawana do sieci
związku z ptzel<roczeniem mikrobiologicznym w jednym punkcie (równolegle pobierane byĘ

Gręzówka, Stacja Uzdatniania Wody

1

W

Dopuszczalne
wańości

dwie próbki), przedsiębiorstwo przeprowadziło dzińania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu
urządzeń znajdujących się na SUw. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych przez administratora
wodociągu nie wykazaĘ przelłoczeil, co może świadczyó, Że zdarzenie miało charakter incydentalny'

Wodociąg zbiorowego zzopatrzenia w Turzych Rogach pracuje w oparciu o trzy studnie głębinowe
pracuj ące naprzemiennie:

o

Studnia nr l _ głębokośó- 57,00 m, wydajnośó - 2 028 m3/d' rok wiercenia - 1985, włączona do
eksploatacji - 1994 r.,
o Studnianr2_ głębokośó-64,50 m'wydajność,-2028 m3/d,rokwiercenia- 1985,włączonado
eksploatacji - 7994 r.,
o Studnia nr 3 _ głębokośó- 70,50 m, wydajność,- 2 028 m3/d' rok wiercenia - 2015, włączona do
eksploatacji -2017 r.
Woda pobierana jest z pokładów czsltartorzędowych (Plejstocen).
Ze studni woda pompowana jest do układu uzdatniania: tj. napowietrzania i kierowana do sześciu

odŻclaziaczy ze złożamipiaskowo _ nryirowymi aktywnymi rówrrież lla nrangall. Uzdatniorra woda
kierowana jest do dwóch żelbetonowych zbiorników wyrównawczych (2x500 m31. ze zbiorników woda
tłoczona jest za pomocą 4 pomp płaskich pracujących równolegle do wodociągowej magistrali przesyłowej.
StaĘ derynfekcji wody nie prowadzi się.
W 2018 r. przedstawiciele PPIS w Łukowie zpowyższego wodociągu pobrali do badania 4 próbki
wody do spożycia. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach nadzoru' wykonane byĘ przez oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w BiaĘ Podlaskiej, ul. Kopernika 7,2l500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487).
Administrator wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 6 próbek wody
do sporycia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie na 2018 r. Badania laboratoryjne próbek wody w ramach
kontroli wewnętrznej wykonane bvł przęz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
wSiedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31,08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565)
i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyitska 180, 8t-571 Gdynia (lrlumer akredytacji AB 079
Zakwestionowano

Lp.

1

Punkt pobrania próbek wody

Data
nobrania

Przekroczony
parametr
Bakterie grupy coli

I

Zarzecz 23, mieszkanie prywatne

07.08.2018 r

l jtk/l00 ml

z7

-

-

228

itVl

0

jtk/100 ml

bez

ogólna liczba
mikroorganizmów
w 22"C
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I)opuszczalne
wańości

ml

nieprawidłowych
zmtan

W związku z ptzekroczeniem mikrobiologicznym w jednym punkcie (równolegle pobierane byĘ
dwie próbki), przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawczę polegające na płukaniu sieci
wodociągowej. Wyniki badań konholnych przeprowadzonych przez administratora wodociągu nie
wykazaĘ przelłoczeil, co moze świadczyÓ, że zdarzenie miało charakter incydentalny.

Pomimo wykrytych przekroczeń, scharakteryzowanych w przedmiotowej ocenie, woda z pov,lyŻszych
wodociągów nie stanowi zagroŻenia dla zdrowia konsumentów. Przeprowadzone badania nie wykazały
przehoczeń 'nviązkow szkodliwych, takich jak: azotany, azoĘny, cyjanki, metale ciężkie, pestycydy,
benzen, trichloroeten, tetrachloroeten, wielopierścięniowe węglowodory aromaĘczne.

W celu określenia czy spożrywana woda jest crysta ibezpieczna dla zdrowia ludzkiego Inspekcja
Sanitarna systematycznie, w oparciu o sprawozdaniazbadań jakościwody do spozycia, dokonuje jej oceny
w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.
w 2018 r. nie zgjaszano reakcji niepożądanych rwiązanych ze spo{ciem wody na terenie Gminy

Łuków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

administracyjnych w zakresie poprawy jakościwody.

w Łukowie nie

prowadził

postępowań

Na koniec 2018 r' jakośćwody dostarczanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
w :Sięciaszce Drugiej, Szczygjach Górnych, Gołasrynie, Malcanowie' Gręzówce i Turrych Rogach oraz
w Wojcieszkowie (gm. Wojcieszków) odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2077 r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spożycia ptzez ludzi (Dz. U.
zŻ0|7 r. poz' 2Ż94) i została oceniona jako prrydatna do spoĘcia przez ludzi.
W trakcie rutynowych kontroli przedstawiciele PPIS w Łukowie zwracają uwagę na prawidłowe
utrrymanie stanu sanitarno _ technicznego ujęó wody, właściwezabezpieczenie ujęó, kwalifikacje i stan
zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących
do przesyłania wody'
Po analizie oceny jakościwotly oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów

zułiązanego ze spoĘciem wody orazwytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (wHo), Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji
gminy, która korzysta z sieci wodociągowej, w związklu ze spożyciem wody dostarczanej przez
przedsiębiorstwo wodociągowo_kanalizacyjne pod względem zanieczyszczeń fizyko _ chemicznych
i mikrobiologicznych.

otrzymują:

l. WójtGminvŁuków,
Ż. Starosta Powiatu l-ukowskiego,
3. Na

Do wiadomoŚci:

l.

P.U.H. MEL _ KAN, Kazimierz Jakubiak, Ryzki 76c,2l-400 Łuków
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Państwowy Powiatowy l nspektor Sanitarny
w Łukowie

Y

21400 Łuków, ul' Spółdzielcza 4

tel. (2 5)7

9 8

-2 1 -9 6,

79 B

-2 I -9 7, fax. (2 5)7

9 8

\

-? I -7 8

www: http:/Ąvww.psselukow.pl
email: psse.lukow@pis. gov.pl; psselukow@psselukow.pl
Wszelkie dane osoboweprzetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z

Klauzula informacyj na opublikowana została na stronie internetowej PSSE w
Łukórł

t,
Łuków, dnia

oNS-HK.72t-10/t/19
'-1

BIEŻĄC A oCENA JAKoŚCI woDY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZE Z LUDZT

dn.

z wodo ciągu zbiorowego zaopnt rzenia w Sięciaszce

2

7 05. 7019

wPŁ
2aL........'..-..

P

Działając na podstawie

c

&tt. 4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
$ 21 ust. 1 i 5 22 Rozporządzenia Ministra Zdtowiazdrua 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody prze7f,|aczonej do spożycia przęzludzi (Dz.TJ. z2017 t. poz.2294),
art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnta'7 czetwca 200t r. o zbiorowym zaopattzeriu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z20t8 t.,poz. ll52),
otaz na podstawie sprawozdń z wyników badania wody złealizowanych w ramach kontroli
wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na20l9 t.,przekazanych
ptzez admirristratora wodociągu zbiorowego zaopatrzeria w Sięciaszce Drugiej, sprawozdania nr:
OL-LBW.62I L293 I 2.2019 z dnia 19.02.2019 r.
OL-LBW.6211.29412.2079 z dnia 19.02.2019 r.
OL-LBW.62I I .53 5 I 2.2019 z dnia 07.03. 2019 r.

o

o

Państwowy Powiatorvy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdzaz
prrydatnośćwody do spoĘci a pnzez ludzi z wodo cią gu zbiorowe go zaop attz enia
w Sięciaszce Drugiej.

AZASADNIENIE
ocenę przydatności wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdań laboratoryjnych nr: oL_
L8W.6211.29312.2019; oL-LBW.621t.29412.2019 zdnia 19.02.2019 r. i
oLLBw.621 l.535lz.20l9 z dnia 07 .03.2019 r. z wyników badan ztea|izowanych wedfug ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych ptzez Powiatową Stację Sanitamo_Epidemiologiczną
w Siedlcach. Laboratorium, ul, Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).
W badanym zakresie jakośó wody spełnia rvymogi określonę w częściAzaŁączlttka nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdrua 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozycia przezludzi (Dz.U. 22017 r. poZ.2294).
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Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych, określoną w załącniku nr 6 do w/w tozpotządzeńa.

z

charakterystyką metod

z

wodociągu zbiorowego zaopattzenta w Sięciaszce Drugiej
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania o tym
konsumentóu o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnla 7 czer:wca 2001 r. o zbiorowym
zaopatłzetiu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r.,
poz. ll52).

ocenę o jakościwody

PAŃSTwowY POwrA'l'owY
INSPEKTOR SANIIARI\łY
w Łukowic

EWietąffiur,on

Otrzvmuia:

1.

2.
3.

P.U.H. ,,MEl-KAN',KazimieruJakubiak, RyŹki 76c, 2I-400 Łuków,

WójtGminyŁuków.

Na.
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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Łukowie
tel.

21400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

(Ż 5)7 9
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-2 l -9 6,

www:

h ttp

-2 I -9 7, fax. (2 5)7 9 8 -7 l
://Www,pssel,ukow.p I

79 8

-7 8

email: psse.lukorV@pis. gov.pl; psselukqw@pssehtkow.pl
Wszelkie dane osobowe przetwatzane sąptzez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami
Klauzula informacyjna opublikowanazostałana stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 01.04.2019 r

oNS-HK.721-I0l2lt9

BIEZĄCA oCENA IIAKoŚCI woDY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZY CIA PRZEZ L

7rlfi

z wodociągu zbiorowego zaopatzenia w Sięciaszce

jiŁ(f
Podpis

D ziałając na podstawie

o
o
o

D

:

art. 4 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
$ 2l ust. 1 i s 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia Ż0I7 t. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezludzi(Dz.IJ.z20I7 t. poz.2294),
dtt. 12 ust. 1i 5 ustawy zdrua7 czerwoa2OOl r. o zbiorowym zaopatrzetiuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z20l8 t.,poz.ll52),

po

Zapoznaniu
08.03.2019

r.

się ze sprawozdaniem

z

badań wody

Nr

LAB.Pw_w_821/90l20t9 z drua
li..3'f!:ll*;'"ł!l ,'-orn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Łukowi.

Borkowska

stwiertrza:
przydatnośćwody do

*uil.o-ro,n
ffiffi_
Przyjeto przez,
Ilona

spoĘci aprzezludzizwodociągu zbioroweg"
w Sięciaszce Drugiej.

"""[U]{flJlu!|llllilllilillillilillilllllil

UZASADNIENIE
ocenę przydatności wody do spozycia wydi'uro na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
Nr LAB.Pw-w-821/90l20I9 z dnia 08.03.2019 r. z wyników badan złealizowanych wedfug
ustalonego harmonogramu' przeprowadzonych ptzez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, rrl. Kopernika7,21-500 Biała Podlaska (Numer
akretlytat"ji

AB

487).

W badanym zakresie jakośó wody spełnia wymogi określone w częściAzałącnika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozyci a ptzęz ludzi (Dz. |J . z 2017 t.' poz. 229 4).

Badania próbek wody przeprowadzono ntetodami zgodnymi

badawczych, określonąw załączniku nr 6 do w/w tozpotządzenia.

Stronal z2

z

charakterystyką metod

.u*o'

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sięciaszce Drugiej
Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał celem poinformowania o tym
konsumentów' o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z drtta 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopattzeriu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolĘ w Dz. U. z 2018 r.,
poz. ll52).
FANSTWOWY POWIATOWY

i]vsPEKToR sĄMffARNY
w Łukowie

Elżbietcl

otrzł'mują:
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P.U.H. ,,MEL-KAN'Kazimierz Jakubiak' Ryżki 76c, 2I-400 Łuków

WóŁGminyŁuków.
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ul. Świderska 12.21_400 Łrrków
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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Łukowie
tel.
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21400 Łuków, u!. Spółdzielcza4
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-2 I -9 6,

7 9 8

-2 1 -97, f ax. (2 5)t

9 8

-7 I -7 8

www: hĘ://www.psselukow.pl
email: psse.lukow@pis. gov.pl; psselukow@psselukow.pl
Wszęlkie dane osobowe pr zetw ar zane są przez
Łukowie zgodnie z obow iązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna

stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dńa 12.04,2019 r.
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KA\'CELĄRiA
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WODY
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dn.

z wodociągu zbiorowego zaopatrzeniaw Turzych
D zialaj ąc na

1

5 04,

7n19

wPŁ.LN'ĘŁ
Ilośćzał.....'.......... Podp

po

dstawie

:

.

ffi: 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia t4 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz.IJ. 22019 r., poz. 59),
$ 21 ust' 1 i s 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2OI7 t. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.u. zzotl t. poz.2294),
aft. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia7 czemvca 200l r. o zbiorowym zaopattzeiiu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z2Ol8t.'-poz.lt52),
otaz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody ztealizowartych w ramach kontroli
wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na2OI9 r.,ptzekazanych
przęZ administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Turzyóh Rogach, sprawozdania
zbadair OL-LBW.62lL532lz.20l9 z dnia 11.03.2019 r. oraz OL-LbW.6ZI1.fi3lz:2019 z dnia

o

o

11.03.2019 r.

Urzad Gminy Łuków

Ul. śuiderska 12'

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowi

stwi

p

erdzaz

I@ErcIil

21_4@Q Łukóu

łi:i::i3.iii:ł:-'o_'u'
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03G00lJYX
rzydatnoś ć wody do spożyci a przez ludzi z wo do ciągu zbio roweg o zaop atrzenia
w Szcrygłach Górnych.

AZASADNIENIE
ocenę przydatności wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdń laboratoryjnych:
OL-LBW.6211.53212.2019 z dnia 11.03.2019 r. oia, OL-LBW.62II.5331z.Z0I9 i dniu
11.03.2019 r. z wyników badan zrea|izowanych według ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych ptzęz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiciną w SieJlcach,
Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siecllce (Numer akredytacji An SO3;.
W baclanym zakresie jakośćwody spełnia wymogi określone w częściA załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia 201i t. w sprawie jat<ósci wody-ptzeznaczonej
do spozycia przęzludzi (Dz.|]. z2017 r. poz.2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych, określonąw załączniku nr 6 do Ww rczpotządzeiia.
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wodociągu ńiorowego zaopatrzenia w Turzych Rogach
poinformowania o tym
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamiw Łukowie wydał celem
2001 r' o zbiorowym
konsumentów, o czY; stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca
jednolity
w Dz' U' z Ż0I8 r"
zaopattzetil* *oói i zbiorowym odprowadzeruu ścieków (ekst

ocenę o jakości wody

z

poz. ll52).
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2.
3.
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Łuków, dnia 12.04.2019
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KA].iCELARIA

CA oCENA JAKoŚCI woDY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZY CIA PRZEZ L

'l 5

z wodociągu zbiorowego zaopat rzenia w Szczygłach
D ziałając na po dstawie

$i:y?81: si,;eJs_04_201 s
r.tona

http ://www.psselukow.pl

email : psse. lukow@pis. gov.pl
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21-400 Łuków, ul. Społdzielcza 4

04

7t|il

wPŁ!'NĘ
Ilośćza|-.-'..........

:

o

4rt.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 ust. 1 i s 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi(Dz.|l.zzótl r. poz.2294),
art. 12 ust. 1 i 5 ustawy zdnia7 czerwca}O}l r. o zbiorowym zaopattzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz.IJ. z2Ol8 t,_poz. lt52),
oraz na podstawie sprawozdń z wyników badania wody ztealizowanych w ramach kontroli
wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na20l9 r.,przekazanych
przęz administratora wodociągu zbiorowęgo zaopattzenia w Szczygłach Górnych, iprawozdania
z badń: oL-LBw.62lI.683lz.20I9 dnia 25.O3.2Ol9 r., oL-LBw.62lL866lz.ż0I9 dnia
0 5 .0 4.20 19 r., OL-LBW .62l I .684 I z.Z0l9 z dttta 25 .03 .20t9 r.,

o

o

z

z

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza:
przydatnośćwody do spożyci t przgz|udzi z wodociągu zbioroweg o zaopatrzenia
w Szcryglach Górnych.

AZASADNIENIE
ocenę przydatności wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdan laboratoryjnych:
OL-LBW.62II.683lz.2019 z dnia 25.03 .2019 r., oL-LBW.62It.866/z.2}t9 z dnia 05.O4.2Ót-9 t.,
oL_LBW.62Il.684lz.20I9 z dnia 25.O3.2Ol9 t., zwyników badan złealizowanych według
ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych ptzez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologtczną wSiedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Śiedlce (Numer
akredytacji AB 565).
W badanym zakresie jakośó wody spełnia wymogi określone w częściAzałącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. IJ . z 2017 r . poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi
badawczych, określonĘw załączniku nr 6 do w/w tozporządzenia.
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z
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Łukórł

ocenę o jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzetia w Szcrygłach Górnych
Państwowy iowiatowy Inspóktor sanitamy w Łukowie wydał celem poinformowania o tym
konsumeniów' o czyrn stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z drua 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w woóę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r.,
poz.11.52).
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