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Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §21 ust 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudńa 2017 r. wsprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przęz ludzi (Dz.IJ. z 2017 r., poz,2294), po rozpatrzeniu

sprawozdań zbadań wody nr LHS.9051.2.1001 .2019 z dn. 08.07.ż0l9 r. i nr 4I2l0Il2019

z dnia 12.07.2019 r., pochodzącej zwodociągu ooSzydłów", pobranej w ramach kontroli

wewnętrznej w dniu 02.07.2019 r. w budynku Ośrodka Zdrowia w Szydłowie,

stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §2L ust 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przęznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu

sprawozdań zbadń wody nr LHS.905L2.I002.20I9 z dnia 08.07.2019 r. oraz

nr 4l2l02l20l9 z dnia 12.07.2019 t, pochodzącej zwodociągu o,Osówka", pobranej

w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.07.2019 r. w budynku mieszkalnym - Osówka 50,

stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie.

pefłsmł,"cll.ą,,}:
li\t§PE*i ł{,!.r;;

Otrzymulą:
1/ Adresat
2l ala

JM

*,yąń1



PłŃsTwowy PowlATowy
lruspEKToR SłttITARNy

W SrłSzowlE
ul. Szpitalna 37l14,28-200 Staszow tel.: 15 8642786, fax: 15 8642783,
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Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §2I ust 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz, 2294), po rozpatrzeniu
sprawozdań zbadań wody nr LHS.9051.2.1003,2019 z dnia 08.07.2019 r. oraz
nr 412l03l20l9 z dnia 12.07.2019 r. pochodzącej z wodociągu ,,Korytnicao', pobranej

w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.07.2019 r. w Ośrodku Cztery Wiatry w Korytnicy,
stwierdza przydatność wody do spozycia w badanym zakresie.

Boże,

Otrzymują:
1/ Adresat
2l ala

JM

"-'*Ę rr* l ;ir-;,, "".,*- 
^ 

-,^



PnŃsTwowy PowtATowy
lr.lspEKToR SnnlTARNy

w SrłszowlE
ul. Szpitalna 37l14,28-200 Staszówtel.: 15 8642786, fax: 15 8642783,

e-mail: psse.staszow@pis.gov.pl, www: pssestaszow.pis.gov.pl

SE Ia - 426żllżlż119 Staszów dn. 02.08.2019 r.

Burmistrz Miasta
i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §2I ust 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnta 2017 r, wsprawie jakoŚci wodY

przęznaczonej do spożycia ptzez Iudzi (Dz.IJ. z 2017 r., poz, 2294), po tozpatrzeniu

sprawozdń zbadń wody nrLHS.905I.2.1004.20I9 z dnia 08.07.2019 r. otaz

nr 4l2l04l20t9 z dnia 12.07.20|9 r. pochodzącej zwodociągu ,oPotok-Rudki'o pobranej

w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 0ż.07.2019 r. w Ośrodku Zdrowia w Potoku,

stwierdza prrydatność wody do spożycia w badanym zakresie.
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