
PAŃSIWoWY POWAToWY |NsPĘlooR §ANrTARNY

W cHosZczNIE

u|, Bolesława Chrobrego 27a,73_?0a Choszczno tel.95 765 7żB2, tęl, 95 765 0085

e-ma j 
t : psse.ehoszezno@i:is,qov.pl

Choszczno, dnia 07 września 2Q21rol<u

H}(.9011.3,1" tż,żo21

ZGI<7N[
Pełczyce

WPŁYNĘŁo
data,...9, ł.l,#-l H..........

;::ffi.Jtł;;;;;;,J:_

Zakład Gospodarl<i Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ogrodow a 56, 7 3-ż60 Pełczyce

oRZEcZENlE o JAKoś€l WoDY

Na podstawie art.4, ust, 1pkt 1ustawv z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji

Sanitarnej (tekst jeclnolłty Dz. |J.zZaZt r, poz. 195) § 3 i§ 2t ust. 1rozporządzenia IVlinistra

zdrowia z dnia 7 grudnia Łafi r,w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2aI7 r, pOZ,2294) Państwowy Pcwiatowy łnspektor Sanitarny w Choszcznie po

zapoznaniu się z wynil<ami badań wody pobranej do analizy w al<redytowanym laboratorium

SGS polska Sp. z o,o, Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńsl<a 52A,43-200 PszczYna z

urządzenia wodociągowego w mielscowości pełczyce gmina pełczyce będącego w zarządzanir"ł

Zakładu Gospodarki l(omunalnej i Mieszlkaniowej w Pełczycach, w drriu 20.08.202t r, w

ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego (pararnetry

grupV A) rla podstawie:

1) lViejsce poboru próbki:
_ Stacja Uzclatniania Wody - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067}:

sprawozdania nr 5B/8B3 56/a1l2o21, z dnia ż5.a8.2021, r. nr próbl<i t47BŻLlOBlLaU,,

2) tVliejsce poboru próbki:
_ na sieci dystrybucyjnej wody t_ł odbiorcy - {punkt poboru 3202PPPPW0068), w budyn{<u

ZGl(ilvl Biuro Pełczyce:

sprawozdania nr SB/8B351l}slżoŁlz dnia 25.aB.ż021, r. nr próbki I47B23laB/20Żt,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaią wymaganiom sanitarnynl zawartym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2aI1 r, w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spoźycia przez ludzi iDz, U, z żO1r7 r. poz. żżgł]i i stwierdza przydatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, l(rzynl<i, Ługowo, Łysl<owo, Niesporowice, Sarnil<,

Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko i Zydowo.

orzeczenie zachowuje waźność do następnego bacJania jakości wody, nie dłużejjednak niż 1

miesiąc.
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