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Piaseczno, dnia 20.01 '2020r.
Ht(N.4300.35 ,36.2020

OCENA JAI(OSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYC I A' PRZEZ LUDZI

za ol(res styczef - grudzieli 2019 rol<

Na podstawie;
art.4 ust. I pkt I Ustaw y zdnial4 nrarca lgg5r. o paristwowe.j tnspel<cji Sanitarnej (tekst jeclnolity Dz. U' z20l9r', poz 59)

art. l2 ust. r Ustawy zdrta0l czerwca 200rr. o zbiorowyrrr zaopatrzeniu * *o,ig'izbiorowyrn odprowadzaniu sciek6w (t'i'

Dz. l|.z20 19 r'., poz. 1437) .o TArotuiz z rjnla.T ,r., jakoSci wody przezr.raczone.i clo
g zlnst. 1 i s 23 ,rf.t ,.orporrqdzenia Yl]:r.ri" Zdrowia zdniaT grudnia 2017r. w spfawre.

spozycia przez luclzi (Dz. U' z 201J, poz' 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawatlrycb w sprawozdaniacli

jakoSci4 wody przeznaczonei do spozycia:

o Nt': HI(L.9052.1 .01102'2019 z dnia29'022019r';

. NL: HKL.9052.1 .02772'2019 z dnia 0l '01 '2019t';

o Nr: I-ll(L.9052.1.04780'2019 z dnia 16'08'2019t;

. Nr: HI(L.9051.1.08591 '2019 z dnia 13'12'2019r';

z6adanwodyprowadzonychwramachtradzorusanitarrregonad

2. po lozpatrzeniu dauych zawartych w sprawozdaniach z badair

jal<oSci4 wody przeznaczonej do spozycia:

o Nr: SB/08170/0112019 zdnia3l 0l'2019r';

o Nr; SB/3 137 ll04l2o l9 z dnia 0l '04'2019r';
. Nr: S8/68621/0612019 zdnia 28'06'2019r';

. Nr: SB/93733/0812019 z dnia 30'08'2019r';

. Nr: SB/147588/1212019 z dfia30'12'2019r'

wody prowadzqnych w t'amacl.t kontroli wewnqtrznej nad

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PIASECZNIE

PowIATowASTACJASANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PIASECZNIE Z SIF,DZIBA W CHYLICACH

Paristwowy Powiatowy lnspehtor Sanitarny w Piasecznie stwierclza przydatnosf wody

tlo spoziciJ przezlurliiz wodoci4gu publicznego W6lka Kosowska zarzqdzanego przez

Lesznowolshie Przeclsigbiorstrvo Komunalne Sp' z o'o'

ul. Poprzeczna 50,05 - 506 Lesznowola

Uzasadnienie

PalistwowyPowiatowylnspektorsanitarnywPiaseczniepozapoznaniusigz.ww..sprawozclaniamiwodyirrfor.rnLr.ie.
ze w badanyr, zakresie odpowiadajq or. *yrogutriorn ol<reSlon{'l .* r'ozporzlclze,tiLr Minist.a Zdrowia z dnia 7 grudrlia

20 17r. w sprawie jakosci *Joy p.r"i,iaczonej do s"pozycia przezludzi (Dz. U. z20l'7,po2.2294)'

oceng jakoSci wody z ww. *oao.iE"gu'pu',i;;;*y Powiaiowy lnspektor'sanitarny * Pitt::il]:t-lllll tt't,,

poinforrnowaniaotyrrrodbioi.c6w,oazynlstano-wi o,t.tzurru*y zaniioi azefwca200 lr.ozbio'owymzaopatrzeniuwrvodg

irtrioru*yn.l o<lplowadzarriu Sciek6w (tj' Dz' tJ' z2O19 r''poz' 1437)'
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'

Otrzymuia::-i, To;t Gminy Lesznowola ul' Gminna 60' 05-506 Lesznowola

2, Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunaln. sp. , o.o. ul. Poprzeczna 50, 05 - 506 Lesznowola

*-'y*tS, A 1,,,;;,',,*,

KOMUhIALI'IE 5p. z o.c. w Leszncwoli

Nr koresp.


