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Nn pocistawie att. 4. ust. 1 pltt i tlstawy z clnia l4 nlarcł l g85 r,, o Patishvorvej |n-spekcji §allitarrre.i (tekst

jecllloliry Dz. U, z ]0lt) l. poz. 59 ze zntiairatni), q\ .i i ,t 2l rlsl, l l,clzl:t"ltzittlzerlia I\lillistl,it Zdt,orvin z

drriir 7 gtrrdrria 2017 r. rv s;rt,arvie jaitości woci1l pfzezllaclonej rlłr spożycia plzez ludzi (Dz, U, z2017 r,

pr:z, 2294) Patistrłowy Powiatrllvy Inspel<tor Saltitat,n1, r,v Chos:czlrie po złipozttłnitt się 2 r.l,yllikłni

lladari rł,od"v- pohranej do attaliz_v ił ł]it,edytoiłlarlynt laborati>rittltt SGS Polska Sp, z o,o, Labot'atot'itllrr

Śrrrdorłiskorł,c ul. Cieszyrisl<ł 52A,43-200 Pszczytrtr z tlrząelzeniil wodcciągo\łęso \\/ rriiejscorł,ości

Felcz.yce gnrina Pelcące będącego r.v zarz_ądzanitr Zał<taclLr Gospodarki KonrLtllalnej iivliesz,kanlorł,ej

rv Peicz1.,ł:ach. lv clniu 01.02.żOż1 ł. !v lal)]aclt ltolitroli lvęlł,llęfi,enej ,jaltości v1,ody rv zakręsie

monitr"lringu lrottrtllnego (parłmetlv grriprv A) na poi{stalvie:

t) |vIiejsce pobortt pr,óbki:

- Stac.ja LJzclatnianitr Wody *- r.r,ot{a pocttvvatra do sieci (punkt polloltt 3!02PPPP}\,'f}067):

sprar,vczr{attia nl St]l0?6t)?l02iż021 z clnia 05,02,202 i ł. nr probki 0ż6Ą$5lil2l202\.

2) lVliejsce pnlroru pltllllii:
- trir sieci dystrybucyjtlej ił,orly Ll rrdbiclrcy _ ipLrnlłt pobortt 320]PPPPW0068), rv bLrri,vnkLr ZfiI{ilvl

Biu1,o Pelczyce:

spriłtvozdłnił nl SBl07696iO?i2021 z clrria 05.02.20żl r. rrr pLóbki a26"+Tla2!?021,

uznaje, ,żę \v badanynr zakre sie prilbki pdp:lry_bt,tąią \Ąlyltitga])iol,}l sltnitarllyl,tl złrvattynr

tv t.ozpot,złlrlzerlitr fulinistt,a Zilrotvia z tlnia 07 gt,ttchiia 20l7 L. l,i spritwię jakościrvody przeztraczonej

rlo spozycia przez lLtrlzi (Dz. [J. z 2017 l, poz, 2294} i stlvierrlza przyrl*tność t,oely tlo spożycia

ptzez ltlrlzi bęclącei zI,ócjltnl zar;p;iłrz_enil ciltt mieszlłalicólv nłiejscclwości Petczyce. Bolęrł'ice,

Chrłpolvo. .Iagólv. ltLz_vnlłi" ł.ugorło. I_yslłolł,o. T.Jiesporotł,ice, Słrnik, Trzęsacz, Wierzclrtro oraz

N iepolclr,,kr: i Zl,dor,r,o,

orzeczerłie zachotłiuje rvazttość dł_r lrastępnego badarria jakości łvocly, nie rlłuze.jjectrrak niz 1 miesiąc.
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Za klatl Gos potl ł rhi l{clm un tln ej i illieszknniolvej
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oRZ§CuENIn o JAK{}ŚCI }YosY

Na porlstarvie at,t. .:l. rrst, i pl<t 1 ustarvy z dnia 14 lnalca 1985 r. o Państwolvtj Inspelłcji Sanitalnej {telrst

jeclnolily Dz, U, z ż()lt) l. poz. 59 ze zltliłtranri}, § ] i § 2l irst. i rozporządzenia Minish,lr Zclt'otvia z

rlnił 7 grudnił 20i7 r. lv spraiłi*.jakości 1vod},przrzllacżoneJ do spożycia przez ludzi(Dz, U. z,20l'l r,

poz. ?294) Pntisttvcl,;w Potviłtorły lnspektor Sanitat"rl1, rł, L]lroszczlrie po złlroz,nartiu się z tłyttikalni

badań lvody pobranej dc iłnł[izy ll, rti<t,crl}Ącrvanl,ni laboratoritltrl SCS Poiskn §p, z o,o. Labcmtoriunl

S1,odowiskolve Lll. Cieszyiłsl<a 5]l\.43-200 Pszczytia z tll,ząclzertia rvodociagotvego \y miejscorvoŚci

Przekolno gnrilta Pelczyce 1.1ędącegr: rv złt,ządz_alrirr Zakładu Gospr-łdall<i 1{orrrunalllej i fuIicszltarriowej

w Pełczycacli. rł,dnitl 01.{}?.2$21 r. w lamaclr kontroli rvervtlętt,z"nej jaltości rvody rv zal<t'esie

nronitoringu kontrolttego (płr"iune1,1y grtrpy A) na podslalvie:

l) lVIiejsce pobortt próbki:
_ §tacja Uzclatlriallia Wotiy * tvocla podarvnna do sieci (pLrlllłt poborir 3202PPPPW0093):

- spral,vozc{łlria nr §B/O?ó9BĄ2 ftażl z- cjnia 05.|]2.202l r. nr plóbki 0264B5iOżi202 l ,

2) Tvfiejsce polrorł plóblti:

- tra sieci dystr.vbircyjrrej rvocl.v rt trdbioI,cy - (ptrnkt pobot,u 3202PPPPW$410), rv budYrrku U(_)

Rędat-eorvo Sz]<ola;

- §prawozdatrił nt, S8107'700/02l2atl zdnia 05.0?,2021 i. iu'pr'óbki 0264981021202l,

uzllaj,3, ż.e w bacianytn zaliresie próblti sdpe}yl4d.U4 lv.v-utagallionl satitatrlynl zawat-r} l'|''|

,uv rozporządzertiLl fuIinistr;r Ztlrowia z clnia 07 gl,ucini;r 20i7 r, tl,sptźin,ie_ia]tcści r,r:ody przeznacz_olre.i

do spt-lz,vcia ;:r.zez ltltlzi (Dz, tj. z żł17 l. po7_, 22qą i strvieldza preyrlatność lvotly tlo slnżYcia

ptzez lrrdzi bęclącej źrridlem zaclpatzełia dla nrieszkallców trrie.jscorvości l)lzekolno. Będargł:rvo,

Bedargorviec i Jalosłłtwsko.

Orzeczenię zachirrvnie waatość clcl następnego badania jaliości wccly, nie ciluźej jeclnak niz 1 miesiąc.
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Za k| a rl Gospłrrłłl rlii Korrl u ttit l n ej i §,{i eszlra rtiotvej

ttl. Jęzitlt,lllł 17 . V3-26il Pelczvce
dala

L. dz. łp/łzl podpis
o,fi?-§CutNTE o "IAfioŚfi Wo}Y

Napodstłwieąl1..1,ust, 1 pltt 1ttstarł,yzdnia 1.łtnarca L985 t, oPalisfi,r,owcj InspeltcjiSanitalrlej {tek.st

jeclnclity Dz. U, z- 2l}19 r. poz, 59 ze znrialrarni), ,r 3 i § 21 Llst. ł rozpot,ządzenia fulinistra Zclt,r:rvia z

driia 7 grtrclnia 20l7 r. rv slrrarvie_iakości..ł,ody przęznaczollcj rlo spozl,cia pl,zeł lLrdzi (Dz. U.z}aŁ7 r,

prlz, ?294) Pailstrvotr1, Por,viatoivy llrspelttol Sanitnni}, rv Clroszczllie po złpoztiariiu się z tł,ynil<alli

lrarjali rł,ody pobranej do arlłlizy r,v ł}<l,edytorvatlyni laboratoliutlr SGS Polslia Sp. z o,o, L.abol,attrriLltłi

§rodorviskorve rrl, Ciesą,llska 52l\" 43-200 Pszcry-na z ul,ząclz*tria ltorlociągorłie§|o }v tniej.scorvości

l,ulriilntł gmina Pe lczyce będącego rv zarząclzattiLl Zal<lłłdu Gospoclarki KotluttaInej i N{ieszkaniowej

rv Pełczy-cach. rv dniu 01.{}2.2021 I,- \,v lłmach lcontrclli \,vę\ry-nętrzl,}e_i jakości rvody rv zal<l,esie

rnonitoringu lrontrł:lnego (parariletry grirpy A) na poclstarvie:

l) i\,,liejsce pt;hortt próblti:

- Stac.ia Uzclatniania Wołly-_ tvoclłr poclalvanil c1o sieci{punlit pcŁrolu ]20:PFPPW{)SB3);

spt,arvozdania nr SBl0770lia2/2021z- dnia 05.02.202t r. nr próbIti 0]6506l'0212021,

?) |vliejscc pobix,tt probłti;

- na sicci cl,vstlybtrca,ille.j lvorly Ll ldbiłrrcy - (pLinkt poboru 320?PPPPW040{i). lv i:udytrktL UO Ltrliiłna
Szko{łu

- §pmwozdaniir n,r Stsi0770?l02l20żl z dllia 05,02.202l r, nr pr,óbki łż6514l02nr}2l"

Lrznaje. żę lv błrlari,vlu zal<resie prćlblti Bdpprusda]Ę rvvmaganioiir sltritartrvnl zawaltyln

rł rozpolządzertirr tv-linistla Zdrcwia z dnia 07 gluclnia2017 r, lv spravi,ie jłkości rvody pt'zeztlaczr:tlej

do spoą,cił przez ltldzi (Dz. Ł;, zżafi r. poz,2294) ist-,r,ięrciza przyt}a{nrlść lvołly tlo spożycilt

1:rzez. lrrdzi będącej źrór!łęm z_aopatlzerria clla tlieszlłalicórv nriejscr,,lvośl,,i Lttbiana, [,,ttbiłrnka.

B rzl,cztto" T{adar'zy-it, P lotno. Bi:gu szy,ll_v i B uk w ic a.

Orzeczęnie zachotvtije rvażność clo następnego baelania,jłkości ivridy, nie dłtrżej jecinak niż 1 rniesiąc.
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l. 13ur:lni"slt,z P,:lczl,c irlrorri1 elelttroLriczn;1 urlłiillrrlpelczr,cc.pli.
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