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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. z2oż:- r. poz. 195 ze Zm,) § 3 i§ 21 ust. 1rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2oL7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻYcia

przez ludzi (Dz. U. z 2ot7 r. poz. 2ż94| Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w

Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do anal|zy w akredytowanYm
laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52^, 43,2Oa

Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscoŃości Pełczyce gmina Pełczyce będącego w

zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, W dniu

L3.o2.2a2g r. w ramach kontro|i wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu
kontrolnego {parametry grupy A,a) na podstaw|e:

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

sprawozdania nr SB/t7255lO2l2023 z dnia 20.02.ż023 r. nr próbki 073269/02120Ż3,

2} Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0810), w miejscu ul

Ogrodowa nr 56:

sprawozdanianrSB/I7256la2/2O23 z dnia 2O.a2.2O23 r. nr próbki a73Z70/O2l20Ż3,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawartYm

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

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2aL7 r. poz. 2294| 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 jakościwody, nie dtużej jednak niŻ 1

miesiąc.

Otrzymują:
L, Ad resat (d rogą e l e ktro n iczn ą : ł§kłIiffi pel§.ą§{e.sl)

2. ala
Do wiadomości:

L. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl).
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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. z2023 r. poz.338) § 3 i§ 21 ust. 1rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2a!7 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

{Dz. U. z 2ot7 r. poz. 2294| pańśtwowy 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 52A, 43-2aa PszczYna z

urządzenia wodociągowego w miejscowości Przekolno gmina Pełczyce będącego W

zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, W dniu

L3,02.2O2g 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 3202PPPPW0093I:

sprawozdania nr 5B/L7257lO2/2O23 z dnia 2a.Oż,2O23 r. nr próbki 073289lo2l2aŻ3,
2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0440), w Punkcie UO

Będargowo Szkota:

sprawozdania nr SB/L725ż|Oż/2O23 z dnia ża.02.2Oż3 r. nr próbki O73a2lo2l2a23

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawańYm

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia żOt7 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 2ż94| i stwierdza przydatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źródtem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

Przekolno, Będa rgowo, Będargowiec l J a rostaws ko.

Orzeczenie zachowuje waźność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niŻ 1

miesiąc.
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Otrzymują:
!. Ad resat (d rogą e ! e ktro n icz n ą r §§!!!B@,p§l§g:§§.§!}
2. a/a

Do wiadomości:
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl).
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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. z 2aż7 r. poz. 195 ze zm.) § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻycia
przez ludzi (Dz. U. z 2a77 r. poz. 2294| 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 52A, 43-2OO

Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Lubiana gmina Pełczyce będącego w
zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w dniu

L3,02.2O23 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 58117260102/2023 z dnia ż0.0Z.2O23 r. nr próbki a73F.!OlO2l2O23,

2) Miejsce poboru próbki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW04O6), w budynku
Lubiana Szkola:

sprawozdania nr SB|L726I|O2/2O23 z dnia 20.02.2023 r. nr próbki O733I9la2l2a23,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaia wymaganiom sanitarnym zawartYm

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia żO77 r. w sprawie jakoŚci wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z żO77 r, poz. 2ż94| i stwierdza przydatnoŚĆ

wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowoŚci

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

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dtużej jednak niŻ 1
miesiąc.
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Otrzymują:

1. Ad resat (d ro gą el e ktro n iczn ą : eskim@pgleeyg§,gl)
2. ala

Do wiadomości:
1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl),
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