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t. a.. ,h.łS]A4- podpis -AM ORZECZENIĘ O JAKOŚC| WODY

Na podstawie art.4, ust. 1pkt 1ustawy z dnia 14 rnarca 1985 r. o Faństwowej lnspekcji

Sanitarnej (tekst jednołity Dz. U, z2ożl r, poz. 195) § 3 i§ 21 ust, 1rozporządzenia łVlinistra

zdrowia z dnia 7 grudnia zoI7 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U, z ż0I] r. pa?.,2294} Państwowy Powiatowy lnspel(tor Sanitarny w Choszcznie po

zapoznaniu się z wynil<ami badań wody pobranej do analizy w al<redytowanyrn laboratoriunr

SGS Polsl<a 5p. z o.o. Laboratorium Środowis|<owe ul, Cieszyńsl<a 52A, Ą3,2D0 Pszctyna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Lubiana gmina Pełczyce będącego w zarządza,niu

Zakładu Gospodarki l(omunainej i IViieszkaniowej w Pelczycach, w dniu 06,08,2o2l" r, w

ramach l<ontroli wewnętrznej jakoścł wody w zal<resie monitoringu kontrolnego (parametry

grupy A) na podstawie:

1) lVtriejsce poboru probki:

Stacja Uzdatniania Wody - woda poclawana do sieci{punkt poboru 3202PPPPW0503):

sprawozdania nr SBlB89 ilŁ/oł/żail z dnia 26,08.2021, r. nr próbki 0265x0l08l2021,,

2) Młejsce poboru próbki:

na sieci dystrybucyjtlej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPWo406), w budynl<u U0

Lubiana Szkoła:

sprawozdania nr 58/889 57l0slżo71z dnia 26,a8.2a21" r. nr próbki 02651,6la8lŻ021,,

uznaje, ze w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawartyn,l

w rozporządzeniu tVlinistra Zdrowia z dń 07 grudnia 2o17 r, w sprawie jakości wody

prTe].naczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2o11 r. poz, 7294) i stwierdza przydatność

wody do spożycia 
'przezludzibędącej 

źródłem zaopatrzenia dla rnieszl<ańców miejscowości

Lubiana, Lubianl<a, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny i Bukwica,

Oł.zeczenie zachowuje ważnośc do następnego badania jakościwody, nie dłuże,ijednrak niz 1

rirriesiąc.
11ł t]:..tnyrrir,,,, !\,,,,,.1;l l t lt

ltrr1ll|ti,i r, 

;fflL'''''''
Otrzymują:

1, Adresat (drogą elel<troniczną: Zgkim@pelczvce,Bl)
r - /^L, dló

Do wiadon,lości:
B urnristrz Pełczyc (dnogą elektron iczną u rnłg@ pe lczyce, pl),

Za kład Gospodarki Ko m unal n ej i tVl i eszlłaniowej

ul. Ogrodow a 56, 73-ż60 Pełczyce
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