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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul, Ogrodowa 56, 73,260 Pełczyce

ORZECZEN|E O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. ! pkt J" ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej lnsPekcji

Sanitarnej (tekst.|ednolity Dz. U. z2021- r, poz. 195) § 3 i§ 21 ust. 1rozporządzenia lVlinistra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 20!7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz, U. z ż0I7 r, poz. Zżgą) Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Choszcznie po

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

SGS polska Sp, z o.o, Laboratorium Środowisl<owe ul, Cieszyńska 52A,43-200 PszczYna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Przel<olno gmina Pełczyce będącego w

zarządzaniu Zakładu Gospodarki l(omunalnej i Mieszl<aniowej w Pełczycach, W dniu

01.].0.202l, r. w ramach kontroli wewnętrznej jakoŚci wody vl zakresie monitoringu

kontrolnego {pararnetry grupy A, a) na podstawie:

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

sprawozdania nr 58/].06729llal}al]. z dnia 06,10.2021 r. nr próbki aż6Ą9U10lŻ02I,

2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy- (punkt poboru 3202PPPPWO754}, w Punkcie UO

Ja rosławsko cmentarz :

sprawozdania nr S81106l3a/rclż021 z dnia 06,10.202]. r. nr próbki aż6522ltal202t,

uznaje, że w badanynl zal<resie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnYm zaWartYm

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia żO17 r, r,v sprawie jakoŚci wodY

plzeznaczonej do spozycia przez łudzi (Dz. U. z 2a17 r, poz. 229Ą\ i stwierdza PrzYdatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko,

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania ja[9ści,w9dy, nie dlużejjednak niŻ 3,

miesiąc. ]:, ,l l , j/
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Otrzymują:
1. Adresat {drogą elel<troniczną: zgkim@pelczvce,pl)
ż. ala

Do wiadomości:
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elel<troniczną umig@pelczyce,pl),
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Zakład Gospodarki l(omunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

ORZECZEN|E O JAKOŚ§ WODY

L

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

Sanitarnej {tekst jednolity Dz. U, z2O21. r, poz, 195) § 3 i§ 21 ust. 1- rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2O17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz, U, z żafi r. poz. ż294) Państwowy Powiatowy lnspel<tor Sanitarny w Choszcznie po

zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium

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

urządzenia wodociągowego w miejscowości Pełczyce gmina Pełczyce będącego w zarządzaniu
Zakładu Gospodarki l(omunalnej i lVlieszkaniowej w Pełczycach, w dniu 01.10.żOż1- r. w
ramach kontroli wewnętrznejjakości wody w zal<resie monitoringu l(ontrolnego (parametry
grupy A, a) na podstawie:

1) lV|iejsce poboru próbki;
- Stacja Uzdatniania Wody - wcda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067):

sprawozdania nr 58/1067ż5lLa/żOż]. z dnia 06.10.2021 r. nr próbl<i 0264711l,al2a21,
2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - {punkt poboru 3202PPPPW0753), w UO cmentarz
l(rzyn ki

sprawozdania nr 58/]"06726lIalżOzj. z dnia 06,10.2021" r. nr próbl<i aż64&altal21219

uznaje, ze w badanym zal<resie próbki qdpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawartym
w rozporządzeniu tVlinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2afi r, w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2aI7 r. pou. 2294l i stwierdza przydatnoŚĆ

wody do spożycia przezludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszl<ańców miejscowoŚci

Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, l(rzynki, Ługowo, Łysl<owo, Niesporowice, Sarnik,

Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko i Zydowo.

Orzeczenie zachowuje wazność do następnego badania jakości wody, nie dłuźej jednak niż 1
miesiąc.
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1" Adresat (drogą ełel<troniczną: zel(im@pelczvce.pl}
2. ala

Do wiadonlości:
1, Burmistrz Pełczyc {drogą elektroniczną r,rmig@pelczyce.pl).
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Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 u§tawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej

Zaltład Gospodarki l(omunalnej i Mieszkaniowej

lnspekcji

L

5anitarnej {tekst jednolity Dz. U. zZażl r. poz. 195} § 3 i§ 21 ust. J" rozPorządzenia §/linistra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2OI7 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻycia Przez ludzi

(Dz, U. z 2017 r. paz. ż2g4\ Państwowy Powiatowy lnspel<tor Sanitarny w Choszcznie po

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

SG§ polska Sp. z o.o, Laboratorium Środowisl<owe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Lubiana gmina Pełczyce będącego w zarządzaniu

Zakładu Gospodarki l(omunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, tv dniu 0l,.10.2021 r. w
ramach l<ontroli wewnqtrznej jakości wody w zal<resie monitoringu kontrolnego (parametrY

grupy A, a) na podstawie:

1) lVliejsce poboru próbki:

Stacja Uzdatniania Wody * woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0503}:

sprawozdania nr S8/106727l3.al2a21 z dnia 06.10.2021 r. nr próbki a26512ltalŻOL1-,

2) fVliejsce poboru próbki:

na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - {punkt poboru 3202PPPPW075B), w UO Lubiana

cmentarz:
sprawozdania nr SB/t067ż8lLa/2Oż1 z dnia 06,10,2021- r, nr próbki 0ż6496lIa/TaU.,

uznaje, że w badanym zal<resie probki odpowiadaią wymaganiom sanitarnYm zawaftYm

w rozporządzeniu tVlinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2Qt7 r, rv sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 2aL7 r. poz. ż294| i stwierdza PrzYdatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będące.i źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

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

0rzeczenie zachowuje wazność do następnego badania jakości wody, nie dłuzejjednak niŻ 1

miesiąc.
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1. AcJresat (drogą elel<troniczną: zekim@pelczvce.pl)
Z. ala

Do wiadomości:
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elel<troniczną umig@pelczyce,pl),
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