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Choszczno, dnia 07 września202]_ roku
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ORZECZENłE

o JAKoŚclWoDY

Na podstawle ait.4, ust. 1pkt r ustawy z dnia 14 rnarca 1985 r. o PaństWOWej lnsPekc.ji
Sanitarrrej {tekst jednolity Dz, U. zżo21,r. poz. 195) § 3 i§ 21 ust. 1rozporządzenia Ministra
lu d z i
Zd rowia z d nia 7 grud nia \afi r . w sp rawie jakości wody przeznaczon ej do spoŻycia Przez
Sanitarny w Choszcznie po
{Dz. U. z 2017 r. poz. 2294} Państwowy Powłatowy lnspel<tor
zapoznaniu się z wynil<ami badań wody pobranej do analizy w al<redytowanYm laboratorium
5G5 polska 5p. z o.o, Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńsl<a 52A, Ę,Ża0 PszczYna z
urządzenia wodociągowego w miejscowości Przelłolno gmina Pełczyce będącego W
zarządzaniu Zakład,u Gospodarki l(omunalnej iMieszl<aniowej W PełczYcach, W dniu
06.08.202]. r. w rarłrach l<ontroli wewnętrznej jakoŚci wody w zal<resie rnonitoringu
l<ontrolnego (parametry grupy A) na podstawie;
1) Miejsce poboru próbki:
_

Stacja Uzdatniania Wocly * woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0093):
sprawozdania nr SB/91_043/O8/żOżt z dnia 31,,aB.2Oż1, r, nr próbki a264B9l08l702t,

2) tVliejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u
Będargowo Szkofa:

odbiorcy, (punkt poboru 3202PPPPW0440), w budYnku UO

sprawozdania nr 5B/92140lo8lża:Jl,z dnia a2,0g.zaU, r. nr próbki 0ż65DOla8lŻOŻ1,

uznaje, że w badanym zal<resie próbki odnowiadaią wymaganiom sanitarnym zawartYrn
w rozporządzeniu tVlinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wodY
przeznaczonej do spozycia pł,zez ludzi {Dz. U. z ża17 r, paz.2ż94) i stwierdza PrzYdatnoŚĆ
wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców rniejscowoŚci
Przel<olno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko,
grzeczenie zachowuje waznośćdo następnego badania jal<oŚci wody, nie dluŻejjednak niŻ 1
miesiąc,
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Otrzymują:

1.

2.

Adresat (drogą eIel<tronjczną: zgkirn@pelczvce.pli

ala
Burmistrz Pełczyc(dro8ą elektroniczną umig@pelczyce.pl).
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