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aRZECzENiE o JAKośfi WGBY

, Na porlstałvie att.4, u$t. ] pkt t ltstarły z drria 14,marca 19S5 l,. tr Państwovej Inspekcji
Sanitartlej (tekstiedrroliry Dz, IJ, z żCIl9 r, poz, 59 ze zitriarrami), § j i § 2S ust,3 pkt 3), a takze

§ 21 ust. l rr:eporząrtzenia iVlinistra Zclrowia z clnia 7 grtrcłnia ż0|1 r, lv sprarvie jaliości wody
przezilflczollej do spozyci* pł,zez liiclzi {Dz. U, z żOt7 r, p$z. ż294} Paristlvorvy Płrlviator,vy lrrspelctor

Sanitarcy łv Clłoszcznie ł]o zapoz*aniu się z lvynilrarni badali rvody poblanej do analizy
w akreclytor.vanyru laboratoritlm Wojer,vódzkiej St*cji Sanitanrł-Epiderrriologicztłej rv Szczecirrie
z urząrlzeniit tł,odaciągolvego iStacja Uzdatniania Wody - rvoda pocł*rvałra do sieci oraz tla sieci
rr adbiorcy) rv ntiejscolvości Pelczyct gtrrina Pełczyće bęriącego łv zal,ządzani* Załłlaclrł Crrspoclall*i

Kotnunalnej i fuIieszlqarriowej w Pelczycacli, lv ramacll tradg,oł,u nrrtl jalrością łvody plzeznaczonej do

spozycia, na podstawie protoltohr nl HI{"9020"l.fi11.2021 załąłznili nr H1{/027-fi3$lż1 z dnia
ż7,{rl.ż&żt r., a taltże spLar.vozdania z badań;

t) Miejsce pol:onł pLóbki:
- Slacja Uzdatiiiarria łYocly - łvoda p*clar,van*. clo sieci (ptrrrkt poboru 3202PFPPWS067):

spr/Śrłillz6-Ql21 z clrria 02.02 .żażl r,, nr pr,óbki Śruxit:tlrt
sprlŚfut<l t z §iżI z dnia aż.łż.202 1 r,, nr próbi*i Śzuzu i: t lz t

Sp,lBful/PW l 15Ql2l z drria 01.02.20? l r., rrr próblci BNl/P\i/1l l.5/2 t

2} Miejsce pcbłrrł próblłi:

* na sieci dystlybłcyjnej lvociy x ociłriolcy - ipirnk poboru 3żO2PPPPWS753}, iv l{ruyki cmelltafz:

sprlŚR/t<lt:7-Ql2l z dnia 02.02.?02i r,,, nl pt,óbki Śvrut:zrrt
spdŚfut<lte7!żł zclnia 02.02.20?1 r,, rrr pł,óbki Śzut#l:znl

- SplBM/P\#/l 16Q121 z cinia 01 .02.żCI2 1 r,, nr próbki BfuVPW/l 1612 i

3} Mtiejsce poŁ,oru próbki:

- łra sieci rtystybucyjłej r,vody u odlriorły - (ptrnkt paborn 3202PPFF!Y{}068). lv badynku plz;, rrł

Jęziorlta l7 Pełczyce:

Spr/Śnlrutz8-Q/21 z ciiłia 02.02 .żaTI r., rt| plóbki Śnlrul::lzt
Sp#ŚRfl#l28i21 z dnia ł2.{tż,2au r,", nr próblci Śnnłt::lzl
SplBful/PlV/1l7Q/2t z clnia 0] .aż.2t}21, r., nr pr,óbki BMlPlVll t7l21



4) Miejsce pobor* próbki:

- na sieci dystrybucyjnej r,vody Li orlbiorcy - {pułrkt poboril 3202FPPP$/{i752), w Cltrapołvo cnretrtarz:

spr/Śn li<it : g-Ql21 z dn i a 82.a2.2Bż1 l,, nr próbl<i Ś n,rK/ t :ąlz t

spvŚniril 29l2I zdnia 02.02.2 aż\, t,,nl pł.óbki ŚzuKll:łl: t

Sp/BM/PW1 i 8aQi21 z chłi*l {}i "02,202 [ L., nr próbki BM/PWI t8l2l

rtznaje, ze lv bada*ynr zaltlęsie pr,óbki odpor,viadąią wynraganionr sanitarnyn t,ozpolządzenia k[i.nistre
Zdrłlvia z dtri* 07 grrrdnia 20I7 ł . rv sprawie jaltości wotly plzeals§zollej rło sptlzyc ia pt,lez lurlzi {Dz.
U, z ZaW r. poz. 2294} i stlviet,riza praydatność łvody do spoży*ia przez ltldzi będącej źródłem
z;topatrzenia clla micszkaticółv rtiejscołv*ści Peir:zyce, Bolęrvice. Cluapr:r,vo, Jagótv, l{rzynt<i,
l.ttgolvo, Lyskorvo. Niespo1,oi,vice, Santilc, Tt,zęsacz, Więlzchllo tll,az Niepolcl<o i Zyclowo.

Orzęczętrię zaclroł,nłje ważność dcł następnego l:aclania jaltości rvody, nie clłLrżej jednak niż 3
miesiące.
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Zttłk sprerr1,:

Hl(.9020. 1.01tl.1}23_{}26.20ż }

zGT<ilVI
i}ełczycB

Ciloszczno, dnia {]5 lutegtl 202l roliu

Z* lrlłrd Gospoda;,id ltom u nłl| nej i Plieszkaniorvej
rrl. Jęziorrła l7. 7J-260 Pelczyce

d,,lta ,"

, ", r,,,.,2.,1.].kł.... podpi O JAKOSCI WODY

Na podstalvie art.4, lt§t, 1 pkt 1 Lstalw z dnia 14 tnarca i9B5 r. o Patistrvowe.j lrlsl:elic.ii
Sanitarnej (tekst jednolity Dz, Lj, z 2019 r. poz.59 ze z;rriatlan:i), § 3 i§ 20 rrst.3 plit 3), a taltze

§ 2l ust. 1 1,ozporządzęnia N,linistrł Ztlrowia z dnia 7 gl,r,rcltlia 20l7 r. w sprar,r,ie "jakości ivody
przezllttczo}lcj do spożycia plzez ltrtlzi {Dz. Li, z201] l" poz,2294) Pańshvorvy Porviatolvy lnspektor
Sarrilanry w Clioszcztłię l]ll zapoznatiitl ,.ię z ivyni!tłtiri badali worly pobranej clo analizy
rv akreclytowanylir lłrbot,atoritllrl Wojełvridzl<iej Stacji Sanitarno-Bpiileniologicznej iv Szczeciltie
z Ltrzildzenia lvotjocią_sr:rvcgo (Stacja Uzdatlliatlitt Wocly - tvorla poclawatra clo sieci olaz na sieci
tr odbiorc_v) w miojscorvcści Frzeliolno gtnirla Pełczyce Llędącegcl rv zat,zadzatritr Zalcladu Cospt:,Jarki
Kolnulłaiuej i |vliesz.karriorvej rv Pełc:rycach, lv r&tllach nadzoru narl jakością tvotly przeznaczotlej dt-i

slrożycia, na po<lsttllvie protokolr.l nr Hl(,90?0.1.0lB,202'ł załącznil< 1,1r HKl023-|lż6/?I z tluia
27,a1 ,20ż1 r., a tłl<ze sl:ra,tvr-,,zctanił z lraciari:

l) Miejsee pobol,tl próbki;
- Stacja Uzdłtlłiania Wocly * wr:da podalvana do sieci (ptlllkt prrholu 3202PPPPWSfi93)

- Spł'ŚR/tt l122-Ql1l z clnia 0?,02,202l r., nr próbl<i Ślłll<tlzłizl
Sp#ŚR/K/L2311.1 zdnia 02,0?,?02l r., rrr próbl<i Śą,,zut:llz t

* Sp/BlVl/PWll l 1Ql2t z clllia 0l .tl2.2a2l t,., nr próbki BlvIlPWi 1 l tiŻl

2) Ivtiejsce pobclt,tl problti:

- trir sjęci dyslrybtrcy.jllej worly u odbiorcy - (pLrnkt ptlbt:rtl j202PPPPWS088), lv btrdynlttt

Jaroslaił,skri sl<lep:

§pr/SRlK,, l23-Q/?1 z tlnia 02.02 ,2a2L t., nr prólrki Śzutłt:sizl
spdŚRixll 73l2l zclrria 02.02.202 t r., nl, próbl<i ŚRlt<,ll:siz i

§pltstvl/PWlIl2Q/2l e dnia 01.02.2021 r.. rir próbki i]N,{/P\\,?i l212l

3) |vlie]sce poboru próblii:

- tra sieci d_v".strybucyjnej lvod,"- tr oclbiorcy - (ptrlrkt pobtrru 3żO2PPPPW0440),lv budynkrr Będargovi,o

Szl<olir:

Sprl§fuKll24-Q/21 z rJnia 02.ii2.?02l r". nr próblii Śru,'Klt:glzt
SpdŚR/Ki l2 4l2]: zilnia 0?,02.20? t ł,., nr próblii Śruritzqizi
Sp/B|"'I/PWl t3Ql2 L z clnia 01.02.2021 r,., nr próbki t]V[,,'PWi lJ/2 t

ń
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4) iVliejsce poboru pióbki

- lla sieci dysn,ybrłcyjllei wotly u orllriorcy - (purrltt poborrr 3 202PPPPW0090), w brrdylku
Bęłlargcu,iec 8:

SprlSR"lI#l25-Q/2l z rlrlia 02.02.202l t,, tlt próbl<i ŚRlr,'l30lzl

l*ifr:l1i1.::']i" płrametrótv fiz-ykochernicznych mętność (6,9 NTU)- żelaza (2l2{i pig/l).
§pr/SR/I#125121 zdnia 02"0ż,ż02 l l.. nr próbki Śrurit:ol: t

§piBVI/PWil 11Ql2l z dnia fi i.02.20?i r.. nr próbki t]lvtiPwi1 14/2l

Orzeczelli* zacirorvtrje lvażnaŚĆ rJo następneso badania jakości lvocly, nie clhrzej jerlłak niż
lniesiące.

3

1znaje, ze l,v błdariYtn zal<resie Próbki ,]dp_i,}yudąiii tvymagalrionr satritartr\.,nr t.ozpr:tzadz_enia |vlinistra
Zdrolvią z dllia 07 glLldrlia 2017 r, rv sprer,vie_ialiościlvo.l1,pl,zezllaczctrcj ło spaz.v"ia pł.zez lLrclzi{Dz.
LI. z Ż0ll 7 r. Poz, 22qł i strvlęrr-lza prryrlatłość wotly <lo spożycia'l)\.zęz lrrclzi bęc.lącej źr.ócllern
ZaOPatLZenia dla nlieszkłuicćtw tniejscoi,vrrści Przekolrrr:. Bętlalgilvr:o, Bęjargoiviec, Jal.r_ls}awsko.

l)ł ti.s 1,1ąiclts,} Pt,.l w i il lo rł,}z
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Otrzynłują:
l,. zlcll,esłt (t11,ogą elektlonicznrll (dr<lg4 elektronir"-zn4: 4g!iirn!4iire Ęlcc,p})2. a/a

I)o tł,ił<]r;nrości:
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Na podstarvie art.4. Lrst. 1 pkt j trstawy z chria 14 marca t985 r,. o Pal'łstrvowej lnspekcji
Sarritalrtej (tekst jednolity Dz, LJ. z2Oł9 r, poz^, 59 ze zmiatrarrri}. § 3 i§ 20 rrst. 3 pt<t 3), a takze

§ 21 ust, 1 rozpol,ządzęnia Ministra Zc,lrorvia z clnia 7 gl,ttcillia 2(}Li r. rł,spralvie.iłkości i-r,łrcly

przeznacżotlej c{o spoącizlptzez lłrtlziiDz. U,z20l'| r. poz.2394) Pałlstlyo\Ęy Por.viati..łr.y Inspel<tot'

Sanitarn}, r,v Clroszcznie po zapoznanitt się z 1r,y6ikami bai]ari wł;ciy pobrarłej do anaiiz3,

rv akreclytowan.vnł labr:ratr:riuttr lVojelvórlzitiej Stacji Sanitarno-Epidenri<rlr:giczlrej rv Szczecirłię
z ru,ządzenia łvodociagorveigo {Stac.ja Uzdłtrrialria Wody - tł,oda poilar,v;llla rlo sicci oraz tla sieci
u ocibiolcy) lv trlie.iscr;rvości f,ulliłna gmina Pelczyce będącegł łr, z&rządz-alrirr Zakłłdr"i Gospodarlti
Kclnrultalllej i Mieszkaniowej lv Pelczycaclr, rv t,alnach nłclzoru nad jako.łcią rvody plzeznaczonej do

spozycia, na podsl,łlvie protokohl nl, i-K.9020.1.012.202l załaczrlik nr H1#$31-034/2l z chłia

ż'1.01.2ł2I l,.. ł tal<że sprarvozdł:Llria z badali:

l) N,titjsr;e poboltl prcbitl;
- Stacja Uzdatniania Wod;, *. r.voda uodarvalra do sieci (punkt pohorLr j2O2PPPPW0503):

spr/Śruri l:0_Qiz1 z dnin 02,02.202i r,. nr próblti Śąlrul:si:t
sprtŚR/tVt:0121 zdnia 02,02,2u2i r,,, nr F)róbl(i Śrurll:s;: L

SplBfuti PS/i 1 l 9Q/2l z tJnia 0 1 .a2.202l r., nt, pltibki Bfuf/P\\,7l l 9/? 1

2) ivtiejsce pobołtl próbki:

- na sieci dystrybLrcyjnej rvody x odbiorcy - (purtltt 1 obortt j2O2PPPPW0221). w budynkrr OHZ
Bogr_rszylty:

SpliŚRYK/l3 l-Q/2l z clI:ia 02.02.2r)2l r.. nr próbki Śzutłt:on t

oraz przelłroczetiie pal,anretrółv fizyltoclreinicznvclt rtlętność {4^1 NTt-l). ż.elaz.o (t680 pg/l)

spllŚtvt<i l:ll3l z clnia 02,0:,?0?1 r,,, nr próbki Śru'rut:gl:t
§p/BiVt/PW l20Ql2 l z dniił il 1 .02.202 } f ,, llr próLllti BM/PW/ 120/2 i

3) iVtiejsce poborir plobki

- na sieci clystrlbLrc.vjnej worj_v tr ocllriot,cy - (punkt poborl-1 32il?PPPP!V0406), w buclyllkrr l",rrbinrra

Szlłołe:

SpdŚfuKl1]2-Q/21 z clrria 02.02,2021 t,.. nl pLóbł<i SfuIU137l21

spLlŚzu,nlt32l2I zdnia 02,02.ż02 [ l., nr pr,óbki Śwrut::rz l

Sp/l3 lvllPW/ 1 ż l Ql2 i z cln ia 0 1,02.202 l r., tit prilbki BNliPWi 1 2 l/? l

Zrrlrlacl Gospołl * rlri Kom u naln ej i Plieszkłrliorvcj
ul, Jeziol,lra Ii "i3-26{l Pelcryce

{*.,ł



4) lvlie.isce poboltt próbl<i:

_ lla sięci dl,strybtlcl,jnej u,ody u oclbiorcy _ (ptrnkt poŁ;orri 3202PPPPWO$8{|). rv lrutlvlrliu [3t,z"_Yczllił

ó:

Sp#SR/IC133_Q/21 z clnia 02.02.2021 r.,, nr 1lróbki śnirut:si:t
spdśR/nlt; 3lż| zdnia 02,02,2{)? i r.. nr próbki śtvKlt:islz t

§p/BI!I/PW/122Qlżl z dnia 0 1.02,2r]2i r.. rrr próblti BkyPW/l2212 1

Ltztlłtie, ze rv badanYr]i zakręsie próblrł pobtłlla_-1 ,]::j rrlryr!łcuraila rvymnganiollr_ sanitarn5'r:t

zar,vul§tn w zalączrriktt ilr t PAR.ĄNI§TRY I \łARTOŚCI PARAM§"IRYCZNE, JAKIM

pOWTNNA cDpowrApnó wonł część C ""Paranrctry rvskazllikorvę" Tabela 2" ..\!'Y'rllagania

"Ó"-"r-pqr"rnb-i 
nri,tocltetliczne" rozpl_-lrzą,lzenia fulirristra Zclrolvia z dliił 07 grLrduirr 20l7 r, lv

*piu*,i" jańości ,"oc[y:przezt,ar:zolle.j.cio spozy.;ia plzez lrrdzi (Dz. L]. zżali r. PoZ, 2Z94} l,e rłjzględu

na przekrclcr"ni* uur,;ości nrętnośłJi (+,l'Ntu)" a także zarvattości żelaza (1680 1ugll) i stwierdza

wrrrunlrolvą prryd*tność rvłrtły do spo*ycia przez lrrclzi bęrtącej źrótlłęm zaoiratrze tlia dla

mieszkaticór,v miejscowrrści Lrrbialla_Błtarlt}, Bv.vczno. Naciarzyn, płottro, Bogltszyn_v, Buł<,rvica,

Lulrialra. Lubianka.

Orzęczenie zacltolvLde lvazność do lrastępnego badania jal<ości lvot{y, nie dhLzej jerlrrat< niz 1 nriesiąc,

Pż1 i]stworyy l)oWiatowy

t,,,n,,l"tlt,," S,,l(l flLlv rv Cłroszczntc
' rłlfLy/l

tlrg ł, inź, lrłig;lrllcilo l(r,rjl, l(aseri k

()ttzymLri4:
" 

[ , " 
AłJt,esat (łit,ogą elcktlorriczlrą: 2gkirnijJpnllz_ypę._p!)

2.aia

l}r.l rviitr.ltlnłości :

[. lJl}fillislrz Pclczvł: {ilrogrq clcłi.trorriczną unlig,@pe lcz,t'cę,p|),
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