Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

"

w Rybniku

ul. kpt. L. Janiego 1,44,200 Rybnik

tel.32 42 24 009o fax 32 42 24 547, e-mail:psse.rybnik@pis.go*pl
Rybnik, dnia 25.II.ż0I9 r.
oN s -HKiŚ.

45

6ż.I 60.20 19

Prerydent Miasta Żory
Al. \ilojska Polskiego 25
44-ż40 Żory

Realizując zadanię wynikające

z§

21 ust.

I

rozporuądzenia Ministra Zdrowia

07 grudnia 2017 r. w sprawie jąkościwody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi (Dz. U.

z

dnia

z2al7

r.,

poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje o stwierdzeniu w dniu

ż7.IL}OI} r. przydatności wody do spoĄcia przez ludzi w zakresie objętym monitoringiem
parametrów grupy A i grupy B dla próbek pobranych w dniach: 15,10.2019 r., i ż9.10.2019 r.
w punktach pobierania próbek wody w ramach wewnętrznej kontroli jakościwody, sprawowanej przez

Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. z o, o.,44-ż40 Żory, ul. Wodociągowa 10, tj.:
-

Żory,ul. Pszcryńska 81, Szkoła Podstawowa (15.10.2019

r.; parametry

grupyA),

- Żory, Os. Korfantego, Przychodnia Rehabilitacyjna (15.10.2019 r.; parametry grupy
-

Żory - Rój, ul, Skośna 9, SUW (woda podawana do sieci;

29 .10 .2019 r.;

B),

paramety grupy A).

Przeprowadzone badania wykazaĘ w badanym zakręsię przydatnośó wody do spozycia przez |udzi
zgodnie z Wmaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z

w sprałie jakościwody przeznączonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

dnia 07 grudnia 201'7 r.

z

2017

r,

poz.2294),

tym niemniej w próbce wody: Żory, Os. Korfantego, Przychodnia Rehabilitacyjna, badania wykazaĘ
obniżoną twardośó ogólną

:

54,0

oraz obniżoną zav,lartośó magnezu

* 5,4 m{l CaCO3 (wartośó parameĘczna 60-500 mgll CaCO3)
: 2,7 5 + 0,22 mg/l (wartośó parametry czna 7 -I25 mg/l).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartośó zalęcanatwardości ogólnej oraz dla magnezu ze względów

zdrowotnych- oz.nacza, że jestto wartośćpożądanadla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku

uzupełniania minimalnej zawartościpodanej

w

zńączniku przęz przedsiębiorstwo wodno-

kanalizacyjne.
y

Otrzymują:
1

.

2.

Adresat: umzory@um.zory.p1

ONS-HKiŚ
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a/a

Wykonano w ęgz. pojedynczym (e-mail i a/a).
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