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oRZ§cZEI\llF o JAKośel WODY

Na podstawie art,4, ust. 1pkt 1ulstarvy z dnia 14 tnarca 1985 r. o Państwowej tnspeł<cji

5anitarnej {tekst jednolity Dz. U.z2O21" r. poz" 195} § 3 i§ 21 ust, 1rozporządzenia lVlinistra

Zdrowia zdnia7 grudnia 2O17 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz, U, z 2017 r. poz. 2ż94) Państwowy Powiatowy lnspel<tor Sanitarny w Choszcznie po

zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w al<redytowanym laboratorium
SGS Polska Sp, z o,o. Laboratorium Środowisl<owe ul. Cieszyńska 524, 43-żOO Pszczyna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Peiezyce gmina Pełczyce będącego w zarządzaniu

Zakładu Gospodarl<i l(omunalnej i{Vlieszkaniowej w Pełczycach, w dniu 15.11.2021 r. w
ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zal<resie monitorin€u l<ontrolnego (parametry

grupyA) na podstawie:

1) tVliejsce poboru probki:
- Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci (punl<t po[:oru 3202PPPPW0067):

sprawozdania nr SB/1_2BOBB|1,1/2021 z dnia 19.11,2021r. nr probki 02641żltU2021,,
2) tViejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybLrcyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPP\Ą/006B), w budynl<u

ZGl(ilvi Biuro Pełczyce:
sprawozdania nr SB/128aB9l1"1,1202]" z dnia t9.1,1.2ażI r, nr probki a26476/t1/2O21,,

uznaje, że w badanym zakresie próbki o{powiadaia wymaganiom sanitarnym zawartym

w rożporządzeniu lVlinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż017 r, w sprawie jakoŚci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. z żOL7 r, pol.. ż294) i stwierdza przydatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źrodłenl zaopatrzetria dla mieszkańców miejscowoŚci

Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, l(rzynki, Ługowo, Łysl<owo, Niesporowrce, Sartlil<,

Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko i Zydowo,

Orzeczenie zachowuje waznośc do następnego badania jal<ości wody, nie dłużejjednak niż 1
miesiąc.

Otrzymulą:
1". Adresat {drogą elektroniczną: zgkim@_pelczvce,pl}

ż. ala
Do wiadomości:

L. Burmistrz Pełczyc (drogą elel<troniczną umig@pelczyce.pl).
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ORżECZEI!lE O JAKoścl WoDY

Na podstawłe art,4, ust. 1pl<t 1ustavriy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowe.j lnspel<cji

5arritarnej (tekst jednolity Dz, lJ z2021r, poź. 195} § 3 i§ 21 ust, 1- rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grr,rdnia 7at7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzi

(Dz. U. z 2,o17 r, poz, 2294) Państvvowy Powiatowy lnspel<tor Sałritarny w Clroszcznie po

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

5GS polska Sp. z o,o. Laboratorium Srodowisl<owe ul. Cieszyńska 52A,43-200 Pszczyna z

urządzenia wodociągowego w rnie.lscowości Przeltolno gmina Pełczyce będącego W

zarządzaniu Zakładu Gospodarl<i l(omunalnej it\4ieszl<aniowej w Pełczycach, w dn]u

L'.LL,żOżL r, oraz w dniu ż6.Lt.ża21 r w ramach kontroli wewnętrznej jakoŚci wody w

zakresie monitoringu przegląelowego (parametry grupy A, a) na podstawle:

1) tVlie.|sce poboru próbki:
- 5tacja Uzdatniania Wocly - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0093}:

sprawozdania nr SBll2BO92lnl2a21 z dnia 19,1-1,.ż0ż1, r. nr próbl<i 02649?-ln/2a21,
oraz przel<roczenia parametru fizykochemicznego mętność - 2,B NTU

2) Miejsce poborr"l probki:
- na sieci dystrybucyjnej wocly r,r odbiorcy - ipLlnl<t poboru 3202PPPPWO4Ąa), w budynku UO

Będargowo Szl<oła:

sprawozdania nr SB/133925111,1ż0ż1 z dnia 26.11,.ż021, r, nr próbl<i IB49B4/1,1,/2OŻ1,

uznaje, źe w lradanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiorn sanitarnym zawartym w

załączniku nr 1 PARAMETRY l WARTOŚC| PARAIV,IETRYCZNE, ]Al(ltvl PoWlNNA oDPoWlADAĆ

WoDA część C ,,Parametry wsl<aźrlil<owe" Tabela 2. ,,Wymagania organoleptyczne i

fizyl<ochemiczne" rozporządzenia lVinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż017 r. w sprawie jakoŚCi

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poż, 2294\ ze względu na

przel<roczenie parametrr_r fizykochemicznego mętność (2,B NTU) i stwierdza warunlrową

przydatność wody do spoźycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańcow

miejscowości Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsl<o.

orzeczenie zachowuje wazność do następnego badania jakości wody, nie dłużejjednak niż 3.

miesiąc.

Otrzymują:
1, Adresat (drogą elektroniczną: zgi(im@pelczyce.pl)

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



P,łŃ\-n}1)\} 1 l,(J\\ l,\ l(]\1 \ i\.5i,Llll ()lł § \\1,1,.\tł\\
tt-(_'llO§7{'/_\Ill

ltl. E]olL,5]ilwi-l Cllrtlbrego ]7a. 7]-]ilO Choszczno te1.95 /ó_i 7]3]. tcl 9_; 7ó_i ()0Sj

e-llla j 
] : ]]ł!§.lł!iZ!ż] Q ]}i.\,]].t) i.. ]1i

Choszczno, dnia 0B 8rLldnia 202]_ rokr-l

ż (FĘ€$1h5 .t73.ża?L
Fełczyce

WPŁYNEŁo
a aa .., a,8.. l/l,,. #.il,
,. ;,.,,,,,łgi/a,,ń;;; k3;!,' .' .

Zakład Gospcdarki l{smunalnej i lVlieszltaniowej
ul" Ogrodowa 56, 73-2§0 Pełezyce

oRZEczĘłllE o JAKOścl vVoDY

Nla podstawie art,4, ust. 1pl<t 1_ Llstawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej lnspekcji
Sanitarnej {tekst jednolity Dz. U. z 2a2t r. paz.195) § 3 i § Zr ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonejdo spozycia przetludzi
{Dz. U, z żO17 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy lnspektor 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 Środowisl<owe url. Cieszyńska 52A,43-200 Pszczyna z

urządzenia wodociągowego w mieiscowości Lubiana gmina Pełczyce będącego w zarządzaniu
ZakładLl Gospodarki l(omunalnej i N4ieszkaniowej w Pełczycach, w dniu L5.13".ZOZL i

ż6.tt.żażL r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zal<resie monitoringu
ltontrolnego {parametry grupy A, a) na podstawie.
1) tVliejsce poboru próbki:
Stacja Uzdatniarlia Wody - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0503):

sprawozdania nr SB/133923ht/2021 z dnia 30.11,2021 r. nr próbki 1,BĄ9B5l1,1,12a2I

oraz przel<roczenia parametru rnikrobiologicznego - liczba bakterii grupy coli B jtk/100
ml

2) tVliejsce poboru próbki;
na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (purrkt poboru 3202PPPPW0406), w UO Lubiana

sz koła;

sprawozdania nr SB/l2Bo94lt1l2o21 z dnia 3"9.11.2a2I r, nr próbl<i 0ż6517/1,1,/20ż1,,
uznaje, ze w badanym zal<resie próbki pobrane na Stacji Uzdatniania Wody nie odpowiadaia
wymaganiom sanitarnym zawartym w załącznil<u nr 1 PARAtVlETRY l WARTOŚCl
PARAtvlETRYCZNE, ]Al(lM POWlNt!A ODPOW|ADAĆ WODA część C,,Paranretry wsl<aźnil<owe"

Tabela J",,,Wymagania mil<robiologiczne" rozporządzenia tVlinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2aI7 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z żat7 r. poz.

2294 zę zm.) ze względLl na prze|<roczenia wartości liczby bakterii grr"rpy coli {SUW -
Bjtk/100mli i stwierdza warunkowa przvdatności tvody do sBożvęia przez ludzi będącej
źródtem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana, Lubianl<a, Brzyczno,
I\tadarzyn, Ptotno, Bogr-rszyny i Bul<wica.

Orzeczenie zachowr_rje ważność do następnego badania jal<ości wody, nie dłużej jednak niz 7

dni.

Otrzymują:
1. Adresat {drogą elel<troniczną: zgkim@pelczvce.pl)
-/ż, a/a

Do wiadomości;
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elel<troniczną Llmig@pelczyce.pl)


