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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Pyrzycach
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Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Płońsku,gfr. Przelewice

Napodstawieart,  ust. l pkt 1ustawy zdnia14marca 1985 r. oPaństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 t. poz. |95 z poźn.zm.), § 2l ust.l rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 201'l r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (tj, Dz.U.2017 r. poz,2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po

zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu
10.10.2022 r. z puŃtu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Płońsku (hydrofornia po

uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚVr/:ll9-Ql22 z dnia
13.10,2022 r. i Sp/BM/PW/l809Ql22 z dnia 13,10.2022 r. wykonanych przez Wojewódzką
Stacj ę S anitarno-Epidem iol o giczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Płońsku

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Płońsko, Rosiny, Gardziec

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodnośó

elektryczna, pH, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, bakterie grupy coli, E.coli,
enterokoki kałowe.

Ana|iza wyników badania wykazała zgodność zwymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201'7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spoĄcia przez ludzi (t j, Dz,U .20 I7 r. poz.229 4).

Otrzymują
l. Wójt Przelewic

74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. Ala
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,,Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem

kwalifikowanym przez lgę Sindrewicz Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Pyrzycach


