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Zakład Gospodarki Komunalnei i Mieszkaniowej
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

ORZECZENIE O JAKOŚC! WODY

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

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U, zżo21r. poz. 195 ze zm.) § 3 i § 21 ust, ]- rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia żaL7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻycia

przez ludzi (Dz. U. z 2oL7 r. poz, ż294) Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w

Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanYm
laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul, Cieszyńska 5ŻA,

43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Lubiana gmina Peiczyce
będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, W

dniu 12.12.ża2z r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu
kontrolnego (parametry grupy A, a) na podstawie:

1} Miejsce poboru próbki:
Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci {punkt poboru 3202PPPPW0503I:

sprawozdania nr 58116zĘal]2/żaLż z dnia t2,L2.2aZ2 r. nr próbki a5S645h2l21ŻŻ
2) Miejsce poboru próbki:
na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - {punkt poboru 3202PPPPW0811), w UO Lubiana

hydrant:
sprawozdania nr 581162 43U72/2o72 z dnia Lż.Lż,2Oż2 r. nr próbki 058654/12 /ża22

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym ZawartYm

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20!7 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z żOI7 r. poz. 2294J i stwierdza PrzYdatnOŚĆ
wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

Lubiana, Lubianka, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny i Bukwica.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużejjednak niŻ 1

miesiąc.

Otrzymują:
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Do wiadomości:
1. Burmistrz Petczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl)"
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ogrodow a 56, 7 3-260 Petczyce

ORZECZENIE O JAKOŚC| WODY

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

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U, zżoZL r, poz. 195 ze zm.) § 3 i§ 21 ust, 1 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia żaI7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do sPoŻYcia

przez ludzi (Dz. U. z 20t7 r, poz. 2294} Państwowy Powiatowy lnspektor SanitarnY w

Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanYm

laboratorium SGS Potska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200

Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Przekolno gmina Pełczyce będącego

w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w dniu

L2.L2.2o22r. (parametry grupy A, a) w ramach kontroli wewnętrznej jakoŚci wody w zakresie

monitoringu kontrolnego na podstawie :

1) Miejsce poboru próbki:
- Stacja Uzdatniania Wody-woda podawana do sieci {punkt poboru 3202PPPPW0093I:

sprawozdania nr SBl158438/12/2022z dnia L2.L2.żO2? r. nr próbki za$4ILltŻ/ŻOZZ,
2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0814), w Punkcie UO

.jaroslawsko hydrant:

sprawozdania nr SB/15 86g3/L2/ZaZż z dnia Iż,Lż.2a22 r. nr próbki a58628/L2l2a2Ż
2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - {punkt poboru 3202PPPPW0440}, w Punkcie UO

Będargowo Szkoła:
sprawozdania nr SBl1586g2.112/z022z dnia L2,L2,2a?ż r. nr próbki 208417/L7/ZO2Ż

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaią wymaganiom sanitarnYm ZawartYm

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2O!7 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z żall r. poz, 2294) i stwierdza PrzYdatnoŚĆ
wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

P rze kolno, Będ argowo, Będ a rgowiec i Ja rosławsko,
Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużejjednak niŻ 1

miesiąc.
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Do wiadomości:
1, Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl}.
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ORZECZEN|E O JAKOŚg WODY

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

Sanitarnej(tekstjednolityDz.U.zŻ021'r.poz.195zezm.}§3i§2lust.lrozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2Ot7 r. w sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do sPoŻYcia

przez ludzi {Dz. U. z 20L7 r. poz, 2294| Państwowy Powiatowy lnspektor SanitarnY w

Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredYtowanYm

laboratorium §GS polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. CieszYńska 5ŻA,

43-200 pszczyna z urządzenia wodocłągowego w miejscowoŚci Pełczyce gmina PełczYce

będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w PełczYcach, w

dniu 12.12.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu

kontrolnego (parametry grupy A, a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki;
- Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067!:

sprawozdania nr SB/158 69I/tż/2Oż2 z dnia Lż,I2.2O22 r. nr próbki 058605/12 /2OŻŻ,

2} Miejsce poboru próbki:
_ na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPWOZL9|, w miejscu

Sarnik 23:

sprawozdania nr s1h586gż/72lżOżżz dnia L2.t2.2Oż2 r. nr próbki O586L4/LŻ|2O2Ż,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnYm zawańYm

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia żO77 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2a!7 r. poz. 2Zg4| i stwierdza PrzYdatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik,

Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko iŻydowo.

orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niŻ 1

miesiąc.
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Do wiadomości:
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl}.
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