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Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki
Urząd Gminy Zielonki
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Nasz znak:
HK-072 – 1 - 59 /2016

Data:
4 maja 2016 r.

Dotyczy: okresowa ocena jakości wody za rok 2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie
z § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) dokonał okresowej oceny
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próby wody zostały pobrane do badań
laboratoryjnych zarówno w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad
jakością wody, jak również przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z
o. o. w ramach kontroli wewnętrznych, z nadzorowanych ujęć wody dla wodociągów
publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Zielonki.
Tut. Inspektor Sanitarny analizując posiadaną dokumentację zawierającą sprawozdania
z wykonanych analiz laboratoryjnych prób stwierdza, że jakość wody pod względem
bakteriologicznym i fizykochemicznym podawanej z ujęć wodociągów publicznych tj: BibiceWęgrzce, Owczary, Grębynice oraz Bosutów odpowiadała wymaganiom określonym w
załącznikach nr 1-4 do ww. rozporządzenia.
W roku 2015 jakość wody spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie
/+/
Adam Jędrzejczyk

Wyk: B.Sipczyński tel:12 412 34 41 wew.113

Załącznik: ocena obszarowa – pismo z dnia 4 maja 2016

1

Otrzymują;
1. Adresat +załącznik (e-PUAP)
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. ul. Forteczna 3,
32-086 Węgrzce
3. a/a
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie
31 - 752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
tel. centr. 12-644-91-33. tel. 12-412-34-41
fax 12-412-34-41 wew.167

Kraków 4 maja 2016 r.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
w Zielonkach Sp. z o. o.
ul. Forteczna 3
32-086 Węgrzce
Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody za 2015 roku.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraków w oparciu o art. 4 pkt. 1 Ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz 1412) oraz
zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 139) i § 20 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989) dokonał oceny obszarowej jakości wody oraz
szacowania ryzyka zdrowotnego konsumenta na terenie Gminy Zielonki.
WODOCIĄG PUBLICZNY Bibice-Węgrzce
Ujęcia ww. zlokalizowane są w miejscowości Bosutów oraz BIbice gdzie produkuje
się 2900 m3 /dobę., zaopatrując ok. 7000 ludności. Dezynfekcja wody przy użyciu
podchlorynu sodu. Woda jest dostarczana do miejscowości Węgrzce, Bibice, Bosutów
Osiedle, Boleń, Zielonki Marszowiec, Wola Zachariaszowska.
W roku 2015 w ramach

monitoringu jakości wody przeprowadzonej przez

Państwową Inspekcje Sanitarną w Krakowie pobrano do analizy bakteriologicznej i
fizykochemicznej 7 prób wody, tj.:
- 5 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 2 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego,
Na podstawie sprawozdań z wyników badania wody, stwierdzono przydatność wody do
spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Opierając się na sprawozdaniach z wyników badań wody przeprowadzonych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

w ramach monitoringu

jakości wody oraz na podstawie sprawozdań z wyników nadania wody przeprowadzonych
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przez eksploratora wodociągów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z
o. o. ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce w ramach kontroli wewnętrznej, wodociąg
publiczny Bibice-Węgrzce oceniono jako dobry.

WODOCIAG PUBLICZNY Owczary
Zlokalizowane w miejscowości Owczary ujęcia wodociągu publicznego Owczary
o łącznej wydajności 750 m3 /dobę, wody zaopatrują ok. 4900 osób. Woda dezynfekowana
przy użyciu podchlorynu sodu dostarczana jest do miejscowości: Brzozówka, Przybysławice,
Januszowice, Trojanowice, Owczary, Garliczka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana oraz
część Korzkwi.
W roku 2015 w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzonej przez Państwową
Inspekcje Sanitarną w Krakowie pobrano do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej 5
prób wody,tj.:
- 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego,
Na podstawie sprawozdań z wyników badania wody, stwierdzono przydatność wody do
spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Opierając się na sprawozdaniach z wyników badań wody przeprowadzonych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

w ramach monitoringu

jakości wody oraz na podstawie sprawozdań z wyników nadania wody przeprowadzonych
przez eksploratora wodociągów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z
o. o.
ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce w ramach kontroli wewnętrznej, wodociąg publiczny
Owczary oceniono jako dobry.
WODOCIAG PUBLICZNY Grębynice
Zlokalizowane w miejscowości Grębynice ujęcie wodociągu publicznego Grębynice
o wydajności 223 m3 /dobę zaopatruje ok. 130 osób. Woda dezynfekowana przy użyciu
podchlorynu sodu dostarczana jest do miejscowości: Grębynice oraz część Korzkwi.
W roku 2015 w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzonej przez Państwową
Inspekcje Sanitarną w Krakowie pobrano do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej 2
próby wody, w ramach monitoringu kontrolnego.
Na podstawie sprawozdań z wyników badania wody, stwierdzono przydatność wody do
spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Opierając się na sprawozdaniach z wyników badań wody przeprowadzonych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

w ramach monitoringu

jakości wody oraz na podstawie sprawozdań z wyników nadania wody przeprowadzonych
przez eksploratora wodociągów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z
o. o.
ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce w ramach kontroli wewnętrznej, wodociąg publiczny
Grębynice oceniono jako dobry.
WODOCIAG PUBLICZNY Bosutów
Zlokalizowane w miejscowości Bosutów ujęcie wodociągu publicznego Bosutów
o wydajności 540 m3 /dobę, wody zaopatrują ok. 1670 osób. Woda dezynfekowana przy
użyciu podchlorynu sodu dostarczana jest do miejscowości: Batowice, Dziekanowice,
Bosutów, Węgrzce-Sudoł.
W roku 2015 w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzonej przez Państwową
Inspekcje Sanitarną w Krakowie pobrano do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej 5
prób wody,tj.:
- 4 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 1 próbkę wody w ramach monitoringu przeglądowego.
Na podstawie sprawozdań z wyników badania wody, stwierdzono przydatność wody do
spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Opierając się na sprawozdaniach z wyników badań wody przeprowadzonych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

w ramach monitoringu

jakości wody oraz na podstawie sprawozdań z wyników nadania wody przeprowadzonych
przez eksploratora wodociągów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z
o. o.
ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce w ramach kontroli wewnętrznej, wodociąg publiczny
Bosutów oceniono jako dobry.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie
/+/
Adam Jędrzejczyk

Wyk: B.Sipczyński tel:12 412 34 41 wew.113

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116,
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32-087 Zielonki
Józef Krzyworzeka, Starosta Krakowski
Starostwo Powiatowe w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
4. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
(e-PUAP)
3.

5.

a.a
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