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Zakład Gospodarki Komurłalnej i fWiesakaiti,orrułłi

ul. Ogrodowa 56, 73-ż60 Pełczyce
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Na podst;-lwi,e ;lrt, 4, ust. 1 pkt 1" ustawv z clnia 14 ntarca ]"985 r, o Palisłvłouti:j
lrlspekcji Sanitarnej {tekst jedrlolity Dz. U, z 202L r. poz, 195), § 3 i § ż0 u§t. 3 pl(t 3), a takzt:

§ 21" ust, 1. rozporządzenia fVlinistra Z rowia z dnia 7 grudnia żOt7 r. w sprawie jakości wołly
przeznaczonej do spożycia 6:rzez ludzi {Dz, U, z żaI7 r. poz, 22.9ĄI Państwowy Powiatowy
lnspektor 5anitarny w C,hoszcznie po zapoznaniu się z wynikarni badań wody pobranej clr:

łnalizy w al<rerłytowanym lał:oratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidenriologir;zrrej rv

Sz-czecinie z urząclzenia woclociągowego (Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana dcl sit,ci
oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości !-ubiana gmina Peiczyce będącego w zarządzanit;
Zakładu Gospodarki Komutralnej ilVlieszkaniowej w Pełczycach, w ramach nadzortt rl;:łj
jai<nścią wody przeznacżonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.902a.I.2ż9,2a2'].
zaliącznik nr Hl(/35§-§60/ż1 z dnia 1"4"1Ź.2aż1. r., a tal<ze spł,awozdania z badań;

ll) ft/iie;jsce poboru próbki:
- Stacja Uzdatnialria Wody - wocla podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPWIISO3}:

- 5plalrĄ/Pw2024a/2.l. z dnia 3"6,tT,żau, r., nr próbl<i BrM/PW2OBB|ZI
spr/sRl|</ZoĄsl?.1" z rlnia 17.1,2.2021. r., nr próbki s1ll<lz723llt

2) Miejsce poł:loru prclbki;
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt polrorł; 3202PPPPWOż23"), w łruclynktl
OtlZ Boguszyny;

5p/BIV|/PW lż025al7] z dnia 1,6.1"2,2a21, r,, nr próbl<i B\Alpvr/2aB9/2,I
§pr/ŚR/K/2aĄ9lżI z dnia 17,1,2,2a21, r., nr próbl<i SRll</ż]LĄ/ż1"

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaią wymaganiom sanitarnym zawartyrl1

w rozporządzenia lVlinistra Zdrowia z dnia 07 grLldnia 201,-/ r. w sprawie jakości wocly
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z żaU r. poz. 2294) i stwierdza przydiłtneśi;
u*rrcly do spożyeia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkariców nriejscowośr":i

Lubiarla- Bazanty, Brzycztlo, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bul<wica, Lubiana, Lubianl<a.

Orzeczenie zachowuje ważnośc do nastę;rnego badania jakości wody, nie dłuzejjednak niż .l,
miesiąc"
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łtąyi ln{ iłił"rł.rlłńłlł,ń},łj/,fłsłtłOtrzylnują,:

1. Adresat {drogą ełektrcniczylą: zgkimCqrpelczvce.pl}
2. ala

Do wiadotrrości:
"1,. BurrnlsłIż Pelczyc (rJrogą elektroniczną urnig@pelczyce,pl},
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