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ORZECZEN|E O JAKOŚC| WODY

Na podstawie art.4, ust, ]. pkt 1UStaWy z dnia 14 marca 1985 r, o Faństwowej lnspekc.ji

Sanltarnej (tel<st jeclnolity Dz. U, z2a71r, paż,195) § 3 i § 21ust, 1rozporządzenia l\4inistra

Zclrowia z dnia 7 grudnia 2a17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻycia Przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r. poz. żżg4} Państwowy Powiatowy lnspel<tor 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, Cieszyriska 52A, 43-200 PszczYna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Przel<olno gmina Pełczyce będącego w

zarządzanlu Zakładu Gospodarki l(omunalnej i lt{ieszkaniowej W PełczYcach, W dniu

03.09.2021 r. w ramach kontroIi WeWnętrznej jakoŚci wody w zal<resie rnonitoringu

przeglądowego (parametry grupy B, b) na podstawie:

1) IVliejsce poboru próbki:
_ Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0093):

sprawozdania nr SB/9437B/Ogl2a21" z dnia 09.09.2021 r, nr probki 026Ą90109l2OŻI,

2) lVliejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnejwody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0440), ru budYnku UO

Będargowo Szl<ota:

sprawozdania nr 58/946ga/Og/2OżI z dnia 09.09.202]. r. nr probki 026497/O9/2O21,,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaią wymaganiom sanitarnYłn zawartYm

w rozporżądzenir_l IVlinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia ża77 r, w sPrawie jakoŚci wodY

prZeZnaczonej cio spożycia przez ludzi (Dz. U . z 2a17 r. poz. 2294) i stwierdza przydatność

wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

Prze{<o l no, Będ argowo, Będ argowi ec i .'l a rosławs l<o.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakościwody, nie dłuzejjednak niz 1

miesiąc.
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Otrzymują:

]-. Adresat (drogą elel<troniczną: zgkim@pelczyce,pl)
ż, a/a

Do wiadomości:
1, Burmistrz Pełczyc idrogą elel<tł,oniczną urnig@pelczyce.pl},
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oRZEcZENlE o JAKośel WoDY

Na podstawie art,4, ust. 1pkt 1ustawy z dnia ].4 marca 1985 r. o Państwowej lnsPekcji

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. zż021,r,poz.195) § 3l§ 21 ust. 1rozporządzenia N/inistra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2OI1 r. w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spoŻycia przez ludzi

(Dz. U. z ża17 r. poz. ż294) Panstwowy Powiatowy lnspektor Satlitarny w Choszcznie po

zapoznatriu się z wynil<ami badań wody pobranej do analizy w al<redytowanYm laboratorium

SGS polsl<a Sp. z o.o, Laboratorium Środowisl<owe ul. Cieszyńsl<a 52A,43-200 Pszczyna z

urządzenić wodociągowego w rniejscowości Lubiana gmina Pełczyce będącego W ZarządzaniU

Zakładu Gospodarki l(omunalnej i tVlieszl<aniowej w Pełczycach, w dniu 03.09.2021 r. w
ramach l<ontroli wewnętrznej jakości wody w zal<resie monitoringu przeg|ądow€go

(parametry grupy B, b) na pod§tawie:

1) tVliejsce poboru próbki:

Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0503):

sprawozdania nr S8/94379lO9lżOżl z dnia 09.09,2021 r, nr próbki 07651Jla9l2a21,

2) IViejsce poboru probl<i:

na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0406), w budYnkLl UO

Lubiana Szl<oła:

sprawozdania nr S8/946g2/Og/2Oż1" z dnia 09.09.2021 r. nr Próbki 026518|09l7O21,,

u1na)e, że w baclanynr zal<resie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawartYrn

w r6zporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r, w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2O17 r, po;..2794) i stwierdza PrzYdatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źrodłem zaopatrzenia dla mieszkańcow miejscowoŚci

Lubiana, Lubianl<a, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny i Bul<wica,

orzeczenie zachowuje ważnośc do następnego badania jakoŚciwody, nie dłLrZejjednak niz 1

miesiąc.

Otrzyn,lują;
1,, Ad resat ( drogą elektroniczną: zgkim @ pelczvce. pl)

ż, ala
Do wiadomości:

7, Burr"nistrz Pełczyc (drogą elel<troniczną umig@pelczyce.pl)
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ORZECZENlE O JAKOŚC! WODY

Na podstawje art.4, ust. 1pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1_985 r. o Państwowej lnspekcji

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U, z2Oż1, r, poz. 195) § 3 i§ 2]- ust. 1rozporządzenia lVinistra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2OL7 r. w sprawie jal<ości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z ż01,7 r. poz, ż294\ Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Choszcznie po

zapoznaniu się z wynil<ami badań wody pobranej do analizy w a|<redytowanym laboratorium
SGS Polska Sp. z o,o. Laboratorium Środowisl<owe ul. Cieszyńska 52A,43-200 Pszczyna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Pełczyce gmina Pełczyce będącego w zarządzarriu

Zal<ładu Gospodarki Komunalnej i lVlieszkaniowej w Pełczycach, w dniu 03.09,2aż! r. vł

ramach kontroli wewnętrznej jakości wociy w zal<resie monitoringu przeglądowego
(parametry grupy B, b) na podstawie:

1) IVliejsce poboru próbł<i:

- Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPWOa67):

sprawozdania nr 58/94377l09lżan z dnia 09,09,2021r. nr próbl<i 026470109l2a2l,
2) I\4iejsce po oru próbki:
_ na sieci dystrybLlcyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPWO791), w budynl<u

Chrapowo Szl<oła:

sprawozdatlia nr SB/946s9l091202]. z dnia 09.09.2021 r. nr probki 026481/a9lżO21-,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawartym

w rozporządzeniu lViinistra Zdrowia z dnia 07 gruclnia ż017 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeżnaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, |J. z 2OI7 r. poz, 229Ą) i stwierdza przydatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi bęclącej źródłem zaopatrzenia dla nlieszkańców miejscowoŚci

Petczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, l(rzynl<i, Ługowo, Łysl<owo, Niesporowice, 5arnil<,

Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko i Zydowo.

orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużejjednak niz 1

miesiąc.

Otrzymują:
1, Adresat {drogą eIel<troniczną: zgl<im@pelczy§e,pl)

ż. ala
Do wiadomości:

1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl)


