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Ocena iakoSciwodv przeznaczonei
do spoZvcianrzez ludzi

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Parlstwowej Inspekcji
Sanitarnej(tj. Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) orcz rozporzqdzeniaMinistra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) Pafrstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Malborku
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru pr6bki wody nr 69lIK/15
z arzqdzeri wodnych slu24cych do zbiorowego zaopatrzenia w wodg przeznaczon1
do spo2ycia przez ludzi i instalacji wodoci4gowych dostarczaj4cych wodg z ujgd
podziemnychzasilaj4cychobszargm. Sztum
oraz wynik6w badarilaboratoryjnychtej pr6bki wody, aw szczeg6lnoSci:
- analiza nr 95 z dnia 12.05.2015r. z instalacji wodoci4gowej w
w Pietrzwaldzie(WP Sztum)

bud. 30

dokonal oceny og6lnej pobranej pr6bki i na podstawie uzyskanych wynik6w jakoSci
wody w badanymzakresie
stwierdza:

1 . przydatnoS6wody do spozycia przez ludzi z urzqdzen i instalacji wodoci4gowej
z wodoci4gupublicznego Sztum,
2 . zgodnoS6 charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych
wyzei badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w rozporzqdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej
do spozyciaprzezludzi (Dz. tJ. Nr 6 1, poz. 417ze zm.).

Uzasadnienie:
ParistwowyPowiatowyInspektorSanitarnyw Malborku w oparciu o podjpte
i przedstawione
czynnoilcizwiqzaflez nadzoremsanitarnym
nadjakoSci4wodystwierdza
co nastQpuje:
w ramachbiez4ce
go nadzorusanitarnego
ParistwowyPowiatowyInspektor
Sanitarny w Malborku dokonal poboru pr6bki wody. Badania laboratoryjne
przeprowadzono
w LaboratoriumBadaniaWody w PSSEw Kwidzyniepod wzglEdem

bakteriologicznymi fizykochemicznymw w/w punkciepoboru zgodnie z wymogami
sanitarnymi rozporzqdzeniaMinistra Zdrowia z dnia 29 marea 2007r. w sprawie
wymagaridotycz4cychjakoSci wody przeznaazonej
do spozyciaprzez ludzi (Dz. U.
poz.
Nr 61,
417ze zm.).
Wobec powylszego ParistwowyPowiatowy Inspektor Sanitarnyw Malborku
wody do spozyciaprzezludzi.
stwierdzana podstawiew/w analizyprzydatnoS6
Oceng o jakoSci wody z w/w instalacji wodoci4gowejwydaje siQ w celu
poinformowania
konsument6w.

Zal. I
- sprawozdan
ie z badaf w 95I 52/ | 5 z dnia| 4.05.20| 5r.
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Otrz)'muja:
l. UrzqdMiastai Gminyw Sztumie
ul. Mickiewicza39
mieszkaric6w)
82-400Sztum(do wiadomoSci
2. Przedsigbiorstwo
Wodoci4g6w
iKanalizacjisp.z o.o.
28
ul. Kochanowskieeo
82-400Sztum
ala

przeslano pocztq elektronicznq wraz z zalqcznikiem

