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

lnspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z2a2Lr,poz.195 ze zmianami), § 3 i§ 20 ust.3

pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia Ż0I7 r, w

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z żaL7 r. Poz. 2Ż94|

państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wYnikami

badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania

Wody - woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowoŚci Lubiana gmina

pełczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

petczycach, w ramach nadzoru nad jakością wody pneznaczonej do spożycia, na Podstawie

protokołu nr HK.9020,L.OLł.2023 protokół poboru L2l2O23lt, t2l2D23l2, 1?.l2a23l3,

ŹlzaŹ3/4 z dnia !6.01..2023 r., a także sprawozdania z badań:

L. Miejsce poboru próbki:

w miejscu wprowadzania wody do sieci dystrybucyjnej - stacja uzdatniania wody Lubiana -
(punkt poboru 3202PPPW0503) :

spr|ŚRl[|tLl-Q/23 z dnia 2o,ot.ża23 r., nr próbki ŚRlKlLog/23 araz przekroczenia

parametrów fizykochemicznych mętność 2,0 NTU, że|azo a85 vell
spr/BM/PW l]f-al2g z dnia 18.01.2023 r,, nr próbki BM/PW78|23 oraz skaŻenia

mikrobiologicznego - ogólna liczna mikroorganizmów 103 jtk/1 ml

2. Miejsce poboru próbki:

na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 32O2PPPPW0406), w Punkcie

Lubiana szkota podstawowa :

sp/BMlpW |75-alB z dnia 18.01.2023 r., nr próbki BM/PW8O|23 oraz skaŻenia

mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/1 ml

spr/śR/K/la7-Ql23 z dnia 18.01.2023 r., nr próbki ŚRlKlrLLlZ3 oraz przekroczenia

parametrów fizykochemicznych mętność 8,5 NTU, żelazo L78O Wll, mangan Lła Pgll
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uznaje, że w badanym zakresie próbki nłę p{pgwiąSg wymaganiom sanitarnym zawartym w
załączniku nr 1 PARAMETRY l WARToŚcl PARAMETRYCZNE, JAK|M PoW|NNA oDPoWlADAć
WODA częŚĆ C ,,Parametry wskaźnikowe" Tabela 2, ,,Wymagania organoleptyczne i

fizykochemiczne" część c ,,Parametry wskaźnikowe" Tabela 1. ,,Wymagania
mikrobiologiczne" rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2OL7 r. w sprawie
jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2o77 r. poz. 2294| i stwierdza
warunkową przydatnoŚĆ wody do spożycia przez ludzi będącej źródlem zaopatrzenia dla
mieszkańców miejscowoŚci Lubiana - Bażanty, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny,
Bukwica, Lubiana, Lubianka. Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości
wody, nie dlużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

t. Adresat (drogą elektroniczną: gĘkłm@pęl§ryce,pl)

Z. ala
Do wiadomości:

1, Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl}"


