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Ocena ial<oSci
rvodv przeznaczonei
do spoZvciaprzez ludzi

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 74 marca 1985r. o ParistwowejInspekcji
Sanitarnej(tj. Dz.U. z 2011r.Nr 212, poz. 1263ze zm.) oruz rozporzqdzenia
Ministra
jakoSci
Zdrowia z dnia 29 rnarca 2007r. w sprawie
wody przeznaczonejdo spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) Paftstwowy Powiatowy Inspektor
S a n i t a r n yw Ma l b o rku
po rozpatrzenrudanych zar,vartychw protokole poboru pr6bki wody nr 45lIK/15
zurz4dzefi wodnych slu24cyclt do zbiorowcgo zaopatrzenia w wodp przezn czon1
do spo2ycia przez ludzi i instalacji wocloci4gowychdostarczaj4cych wodg z ujpd
podziemnychzasilaj4cychobszargm. Sztunt
orazwynik6w badafrlaboratory-jnych
tei probki wody, aw szczeg6lnoSci:
- analizanr 83 z dma 14.04.2015r.
z instalacjiwodoci4gowejw bud. 3 w Goraju
dokonal oceny ogolnej pobrane.iprobki i na podstawieuzyskanychwynikow jakoSci
wody lv badanymzakresie
strvierdza:
I. przydatno$i wody do spozycia przez ludzi z nrzqdzeh i instalacji wodoci4gowej
z wodoci4gupublicznego Sztum,
2. zgodnoSi charakterystyki rnetod badawczych zastosowanych w omawianych
wyhej badaniach laboratoryjnych z r,vyrraganiamiokreslonymi w rozporz4dzeniu
Ministra Zdrowia zdria 29 tnarca2001r. w sprawiejakoSci wody przeznaczonej
do spozyciaprzezludzi (Dz. U. Nr 61,poz. 417ze zm.).

Uzasadnienie:

Paristwowy Por,viatowyInspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjpte
i przedstawione
czynno6cizwiqzanez nadzoremsanitarnymnadjakoSciqwodystwierdza
co nastEpuje:w ramachbiez4cegonadzorusanitarnegoParistwowyPowiatowy Inspektor
Sanitarnyw Malborku dokonal poboru probki wody. Badania laboratoryjneprzeprowadzonow LaboratoriumBadaniaWody w PSSEw Kwidzynie pod wzglgdembakteriologicznymi fizykochemicznymrv r.v/wpunkcic poboru zgodnie z wymogami sanitarnymi

Ministra Zdrowiaz dnia29 marca2007r.w sprawiewymagaridotyczqrozporzqdzenia
do spozyciaprzez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417
cych jakoSciwody przeznaczonej
ze zm.).
Wobec powylszegoParistwowyPowiatowy InspektorSanitarnyw Malludzi.
wody do spoZyciaprzez
borkustwierdzana podstawiew/w analizyprzydatnoSd
wydajesig w celupoinformoOcengo jakoSciwody z wlw instalacjiwodoci4gowej
waniakonsument6w.

ZaL I
- sprawozdanie
z badaflw 83I 52I | 5 z dnia15.04.20| 5r.

PafstwowY PowiatowY
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nuuffzyuno
Otrzymuja:
I. UrzqdMiastai Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza39
mieszkaricow)
82-400Sztum(do wiadomoSci
Wodoci4g6w
2. Przedsigbiorsfwo
iKanalizacji sp.z o.o.
28
ul. Kochanowskiego
82-400Sztum
ala
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