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Znak sprawy:
HK.9020,1,0§2.żs?2

Choseczną dnia t0 tutego żOż2 roku

Zakład Gospo.darki Komunalnei i Mieszka n i owej

ul, Jeziorna 17,73-ż6U Pe*czyce
z§KiM

Hałcz\lce
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§Rl§czENlE o tAK§śct W§DY

Na padstawie art. 4, ust. 1 pkt 1_ ustawy z dnia ].4 marca 1985 r. o Państwcwej

lnspekcji §anitarnej ttekst jednolitv De. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami}, & 3 i § 20 ust, 3 pkt

3}, a także § 21 ust. 1 tozparządgenia Ministra Zdręwią e dnia 7 grudnia ŻOt7 r. w sPrawie

jakości wody przeznacu§nej do spożyei,a przez ludzi (Dz, U. z 2S17 r. poz..2294) Państwowy
powiatowy lnspektor §anitarny łv Ęhoszcxnie po zapounaniu się r wynikami bedąń wodY

pobranej do analiay w akredytowanym laboratorium Wojtwódekilj .Sta$i 
§anitarno-

Epidemiolagicznej w §lczecinie a ureądzenia wodociągow§g§ {§tacja Urdatniania WodY *

woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy} w mieiscłwości Fełczyce gnrłna PetczYce

będącego w zarrądzaniu Zaktadu Gospodarki l{omunalnej i Miesakaniowej w PełczYcach, w

ramach nadeoru nad jakością wodv przeznaczonej do spożycia, na podstawie Protol<ołu nr

HK.902s,l_CI§1.2022 załącznik nr HK/0{}5-0ss/2ż z dnia 11.01.202?, r., a,talłŻe sprawozdania

z badań:

1} MĘsce paboru próbki:

- 51ą§j§ Użdatniania Wody * woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067}:

§prlŚR/Klż 4-ą!22z dnia 2?,§1.2022 r., nr próbkiŚR/Klż6122

spr/§RlK/2 Ą/2żzdnia 27.01, żilżl r., nr próbki Śx/x{łalzz

§p/BMlPW 27a/ 22z d nia 14, 0t.żOż2 r., nr pł:ó bk i gł\A 
/ PW l 22/ ż2

?} Miejsee pobortl próbki:

- na sjecj dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 320żPPPPW§a12}, w Bolewice

sklep:

sprlŚn/xlz s-al 2ż z d n ia ż7 .aL.żQllr., n r próbk l Śn/ Kl ż7 l żż

§prlŚB/K/2 :5l żz zdnia 27,03..ż0ż2 r., nr próbki śn! xlzl l zz

5p/BlV]lPWl8a/22 e dnia t4.01,20ż2 r., nr próbki BlVllPWl23/ż2

3) Miejsee poboru próbki:

- na sieci dystr.ybucyjnej wody u odbiorpy - {punkt poboru 3202PPPPW021§i, W błdYnku

prty §afnik ?3,gm. Pefczyce

Spr,§nlr/e 7 -ą/ żż z d nia 27 .at,żalż r., n r plób ki ŚR/K/29/żż

§prlŚR/Kl2 7 1 ?2 zd nia 27. 0 j". 2022 r.. nr p róbki Śn/N/zglzr

splBM/pW25a!22z dnia 1,4.01.2022 r., nr próbki BM/BWZ§Iż2
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4} lVłiejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202ppPpw081,CI}, ul, Ogrodowa
56 w m, Pełczyce

Spr/ŚR/K/26-Q/22 z dnia 27.al,zażż r., nr próbk| ŚRl(/żf,/z?
spr/ŚR/K/26/ż2z dnia ż7.01.2022 r., nr próbki ilR/K/2B/22

Sp/BM/PW/24Q/22 z dnia 3,4,a1'7a2ż r., nr próbkiSM/PW124lż2

uznaje, Że w badanym za,kresie próbkiodp§wiadei.ą wymaganiom sanitarnym fozpgruądzenia
Ministra Zdrawia z dnia 07 grudnła 2017 r. w spr*wie ialcości w§dv przeżnaczonej do
sPoŻYcia Przez ludzi {*e. U. z 2D1.7 r, por. ż2§4lI i stwierdza przydatność wody do spniyc.ia
przez ludzi będącej Źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Peiczyce, Bolewice,
ChraPo.wo, Jagów l0zynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno
araa Niepotcko i Żydowtl"

Sreecuenie zachowuje waŻnoŚĆ do następnego badania jakości wndp nie dłużej jednłk niź 3
miesiące"
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Otrzy,mują;
t, Adresat {drogą ęlektroniczną: {drogą eleł<troniczną: zFkiry@pelEzvce.pl}
2, a/a

Do wiadomości:
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektron iczn ą r-i il,; igl$ 1:*li:::,t:*. § l}.



Znak sprawy:
HK.9020.t.001.2§2ż
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ul. Boleslalva Chrobrego ]7a, ?3-]00 Clroszcztro tęt. 9-§ 765 728],

e-mail: pssc.cholŁcgllołT,pir. gtlv._n!

Choszczno, dnia 09 lutego 2022 rol<u

Zaktad §ospcdarki Komunalnej i Miesekaniowej
ul. Jezierna 17, 73-260 Pełczyce

data Ą,|

t. az. ..7,.1..|ŁŁ.. poapis
ORZECZEN|E O JAKOŚcl WODY

Na podstawie art, 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ].4 marca t985 r. o Państwowej

lnspekcji §anitarnej {tekst jednolity Dz, U. z 2019 r. poe. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt

3}, a także § 23. ustl 1 rozparząd,zenia Ministra żdrowia z dnia 7 grudnia Ż017 r. W §Prawie

jakości wody przelna€zonej do spożycia prlez ludzi {Dx, U. z ż:QL? r. POż" ?Ż94} PańStWOWY

Fowiatowy lnspektor §anitarny w Chgszcznie po zapoznaniu siq z wynikami badań wodt1

pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódtkiej Staeji §anłtarno-

§pidemiologicznej w §zezecinie z urządzenta wodoeią§§wego i§taeja Uzdatniania WodY -
wcda,podawana do sieci §raz na sieci u odbiorcy) w miejscowości Lubiana gmina PełczYce

będącego w earrądzaniu Zakładu Gospodarki Komunalne_i i Mieszkaniowej w PełczYcach, w

rarnach nadzoru nad jakością wody prz€znaee§nej do spożycia, na pod§tawie Protokołu nr

HK"9020,1.§§t.2022 załącznik nr HK/§Ox.004l?2 z dnia1l.t}1.10ż2 r., a takŻe sprawozdania e

badań;

1} Miejsce pobaru próbki:
_.Stacia Uzdatniania Wody*woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW05O3}:

:sp#Śn/r/a§-0/22 e dnia ?7.0]..2s2ż r., nr pró kiŚRł</22/2?

SprlŚRlK/z 0l2ż zdn ia 37,0t. 2Q22 r ., n r p ró b ki Śa / r l zz lzz
sp/BMlPwl8a1z2 z dnia 14,01.2022 r., nr próbki BM/PM18/33

'2} Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnei wodv u odbiorcy - [punla poboru 3żOżPPPPW0331}, w b'udYnku

OHZ Boguszyny:

spr,§n/K/z1-o/żż z d nia 2?,01. 2o2ż r,,_nr prób k i ŚR 1 R/ ż3 l 22

spr§R/K/z1/2żzdnią 27.0l"2022 r:., nr próbki ŚVx/e:/zz
§plBMlPWll9CUe? z dnia l"4,§l.ż§22 r", nr próbki BM/PW7:1§/2ż

3} Mięjsce pohoru próbki:
* na sieci dy§tfybilcyjnej wody u odbiorcy - tBunkt, poboru 320żPPPPW§4§6}, w budYnku

Lubiana §zkoła:
5p r/Ś R/K/Z 2,a! 2ż z d nia z7 .oL,żożż r., n r p rób k i ŚR ł K/ 24 / ż2

spr/ŚR/K1? 2l ż2 zd n ia 27.01. żo2ż r., nr próbki sRl Rl żĄ /2ż
§p/BM/PW ł?Oalżżz dnia 14,01"202? r., nr próbki BMIPWż0/?ż
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4} lVliejsce poboru próbki;
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - {punkt poboru 3202PPPPW0080}, w budynku
§rzyczno 6:

sprlŚRlK/23-a/22 z dnia 27.aLżQŁz r", nr próbki sR/Kl25l22
spr/ŚRlK/Z3l2ż z dnia 27.01, ża77 r., nr próbki Śnll</zs/zz
SplBMlPW /żja/72 z dnia 14,01.2022 r., nr próbki BlvllPwzsl22

uznaje, Że w badanym zakresie próbki Odpowiadaia wymaganiom sanitarnym rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ża77 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do
sPoŻycia Przez ludzi {Dz, U, z ?a17 r. poz, ż2g4! i stwierdza przydatność wody do spoiycia
Przez ludzi będącej Źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana - Bażanty,
Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bukwica, Lubiana, Lubianl<a.
§rzecrenie zachowuje ważnoŚĆ do następnego badania jakości wod,y, nie dtużej jednak nlź 3
nriesiące.

Otrzymują:
1. Adresat tdrogą elektro n $czną: ee|ś! m @ p e lptycę., Ę l }

2, ała
Do wiadomości:

1. B§rfiłiśtrz Pełczyc (drogą elelctroniczną *mig@pelczyce,pl}"
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p*Ńsrwcrvy polryHTolvy r§§p§KroB §&!{tTARNy
w CHO§7.CZN!E

ul, Rolęslawa Chrębręgo ż?ą, ?3-?CICI Choss§zno tęl, 95 ?65 7ź81,
e*mail: qsrechoprłzno(ilni§.goJ,$I

Znak spmwy:

HK.9§20. ]..CI03.2022

Cho§eczno, dnia §9 lutego ?S?? roku

Zatład §ospodarki KomunalneJ i Mieszkaniowej
ul. Jeziorna t7, 73-?60 Pełczyce

ORZECZEN|E O JAKOŚfl WODY

z§I<irvr
tJełcłyce

o",, 
" .. ",W:§źźźź2 .. . z

L, dz. ...,.,.łą2 ?łoap i r&-....,

Na podstawie art. 4, ust. 3. pkt 1 ustawy,z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej

lnspekcji §anitarnej {tekst jednolity sz. U. r ?03.9 r, poz. 59 ze ernianar.ri}, § 3 i § 2§ ust, 3 Pkt

3}, a takźe § 21 ust. 1. rozporrądeenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ŻaL7 r. w sPrawie

jakości wody prżeznaczonej do spożycia preer ludzi {Dz. U. z ?§t7 r, por. 22§4) Pańs,twowy
powiatowy lnspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się r wynikami badań wodY

pobranej do analizy w akredytowanym laboratgrium Wojewódzkiej §tacji §anitarno-

Lpiderniologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego {§tacja Uzdatni*nia WodY *

woda podawana do sieci §raz na słeci u odbiorcy} w miejscowości Prreknlno grnina PelczYce

będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w PełczYcań, W

ramach nadroru nad jakością wody prżelnaczonej do §pożycła, na podstawie Protokołu nr

HK.§020.1,0§3.10?2 ziłącznilrnr Hxloogąrz122 z dnia 1t.01.2022 r., a takŻe sprawozdania

z badań:

1} Miejsce pnboru próbki:
_ §tacja Uzdatniania Wody - włda podawana dg sieci {punkt poboru 3ŹO2PPPPW$§93}:

spr/ŚRlKl28-o/2 2 z d n ia 27 .oLłażż r., n r p rób k i śRl K l 30 | żż
Spd$n/r/Z8!ż2zdnia ??,§1.2022 r,, nr prńbki §n/XllO/ZZ
§p/8MlPW1?6ql22 r dnia 14.§t.2Oż2 r,, nr próbki EM/FWYż6/?2

2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u adbiorcy - {punkt poboru 32CI?PPPP!Ą/{}§§8}, w btłdYnku

Jarostawsko sklep:
§pr/snlłVz§-Qlżz r dnia 2?.01.302ż r., nr próbkiŚR/V31/22
§pr§R/Klż g ł żł zdn ia ż7.01. 2o2? r., n r próbki Śnlx13 rlza
§p/BM/PW |L7alzżz dnia 14.01.2022 r., nr próbkiBMl?w/77|zż

?X'eJi:T §ffi#!!'*"ou u odbiorcy - tpunkt poboru 3202ppppw0440}, w budynku

Będargowo Szkoła:
sprlŚRlK/30*Q/22 a dnia 2?.0t.ż02l r., nr próbki .§R/K/3U?2 orłu pr:zekfscl€Ria

parametrów firykochemicznyeh mętność 2,0 NTU, żelazo 371 p6/l

§prlŚRlKls § ł ż2 z dnia 27.01.ż§22 r,, nn próbki Śn/K/salee
Sp/BM/PW !łilCtlżżz dnia t4,01.2022 r., nr próbkiBlń/?W|ż8122

4} Miejsee poboru próbki:

- ną sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - {punkt poboru 3?§2PPPPWOO§U}, w budYnku

Będargowiec 8:
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§prl§fi/K/3]",Ol2l l dnia 27.0t.202? r., nr próbki ŚBlK/33l22 oraz przekroczenia
parametrów fizykochemicznych mętność 1,7 NTU, żelazo a83 ps/l
sprlŚR/K/3 tl22 zdnia 27,0]..2o22 r., nr próbki Śnlr/:a/zz
§plsMlpwrgo/żż z dnia 14.§1.?022 r., nr próbki BMlpW?§/z2

uznaje, że w badanym nkresie próbka pobrana na sieci dystrybutyjnej rł odbiorcy nię
odpowjpda wyma6anłom sanitarnym zawartyfit w eałączniku nr 1 PARAMETRY l WARToŚcl
PARAIV|ETRYCZNE, JAKIM POW|NNA ODPOWIADAĆ WODA część C,,Parametry wskaźnikowe"
Tabela ż.,,Wymagania organol*ptyczne ifizrlkochemięzne* rozporządzenia Ministra Zdrowia
u dnia §7 grudnia ZĘL7 r. w sprawie jakości wody preeznaczonej dn spożycia przez ludzi (Dz,
U" z 2S17 r, pCIz, 2294} ze względu na przekroczenia wartość żelaza oraz mętności na sieci
dystrybucyjnej i stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia prrez ludzi będącej
źródłem żaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Przekolno, Będargowo, Będargowiec,
Jarosłnwsko,
Orzeczenie rachowuje ważność do następnogo badania jakości wody, nie dlużej jednak niź 1
łniesiąc,
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Strzymują:
t. Adresat (drosą alektroniczną: {drogą elektroniczną: zxĘinr@p§lszv§e,pl}
ż, ala

Da wiadomości:
t. Burmistrr Petczye {drngą elektronłczną umig@pelezyce,pl}.
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