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 Urząd Gminy 
 ul. Częstochowska 5 
 42-141 Przystajń 
 

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 
 
 

Na podstawie § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 
61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydaje obszarową 
ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Przystajń za rok 2013. 

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań z: 
1.) Wodociągu publicznego Przystajń w następujących punktach: 
-  Ujęcie, hydrofornia, ul. Bór, 42-141 Przystajń (woda podawana do sieci), data poboru: 
12.06.2013 r., nr analizy: 683; data poboru: 20.03.2013 r., nr analizy: 170 Z (kontrola 
wewnętrzna); data poboru: 18.07.2013 r., nr analizy: 525 Z (kontrola wewnętrzna); data 
poboru: 19.09.2013 r., nr analizy: 777 Z (kontrola wewnętrzna); data poboru: 08.10.2013 r.,  
nr analizy: 082002/10/2013 (kontrola wewnętrzna), 
- Przedszkole, Kostrzyna, 42-141 Przystajń (woda w sieci), data poboru: 23.04.2013 r., nr-y 
analiz: 743 i 645/13; data poboru: 12.08.2013 r., nr analizy: 929. 
2.) Wodociągu publicznego Bór Zajaciński w następujących punktach: 
- Ujęcie, stacja uzdatniania wody, Bór Zajaciński 1, 42-142 Przystajń (woda podawana do 
sieci), data poboru: 12.06.2013 r., nr analizy 682; data poboru: 20.03.2013 r., nr analizy: 
169 Z (kontrola wewnętrzna);  data poboru: 18.07.2013 r., nr analizy 523 Z (kontrola 
wewnętrzna); data poboru: 19.09.2013 r., nr analizy 775 Z (kontrola wewnętrzna); data 
poboru: 08.10.2013 r., nr analizy 082001/10/2013 (kontrola wewnętrzna);  
- Przedszkole, Górki, 42-142 Przystajń (woda w sieci), data poboru: 23.04.2013 r., nr-y analiz: 
744 i 646/13, 
- Wiejski Ośrodek Zdrowia, Ługi Radły, 42-142 Przystajń (woda w sieci), data poboru: 
12.08.2013 r., nr analizy 928. 

 
 
Na terenie gminy Przystajń wodociągi realizujące zaopatrzenie ludności w wodę, tj.: 

wodociąg publiczny Przystajń i wodociąg publiczny Bór Zajaciński należą do jednego 
producenta wody, którym jest: Gmina Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń.  
Średnia dobowa produkcja wody wodociągu Przystajń za 2013 rok wynosiła – 398 m3/d; 
liczba zaopatrywanej ludności – 3 951 osób, średnia dobowa produkcja wody wodociągu Bór 
Zajaciński za 2013 rok wynosiła 283 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – 2 113 osób. 

 
 
 
 
 
 



Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej 
oraz wyników badań wody pobranych  w ramach kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdza, że w roku 2013 na terenie gminy Przystajń woda 
spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 
61, poz. 417 z późn. zm.) 

 
                                                                                                                
 
 

                                                                                                                
Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. A/a. 


