
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GO

66-400 Gorzów WlĘ, ul. Kosynierów
tęl. 095 72289 86,fax.095 7

e-mail:
ąT ? ?, i:,ł 1i,t^

i ,a,Jż ,!:!: lj r L ].t

NIP: 599-21-25-84L
..._.,.,-:_:-,,::.Ę:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.
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+ poczta elehroniczna

Gorzów Wlkp., 22.06.2018r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZE Z LVDZI

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie §21 ust. 1 pkt. 1

oraz §2Ż rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia ż0l7r. w sprawie jakości wody

przęznaczonej do spoźycia przez ludzi (Dz. U. z ż0I7r., poz. 2294) oraz sprawozdań z badań

próbek wody podawanej do sieci (SUW) i z sieci (Świetlica Gminna u|. Żródlana w Zdroisku,

świetlica wiejska w Rybakowie i Santocznie) wodociągu publicznego w Zdroisku, pobranych

w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w okresie 29.01.2018r. do

04.06.2018r., tj. nr:

, DL.oBŚ.qost.oot50.2018 zdnia05.02.2018r. (parametry grupy AorazEnterokoki),
, SB/1 357210212018 z dnia 21.02.20I8r. (parametry grupy A orazEnterokoki),

' l65a/376ll769ll8l20l8 z dnia 13.04.2018r. (parametry mikrobiologiczne grupy A oraz

Enterokoki),

' I65bl376ll770l18l20l8 z dnia 13.04.2018r. (parametry mikrobiologiczne grupy A oraz

Enterokoki),

' 165ę13761177111812018 z dnia 13.04.2018r. (parametry mikrobiologiczne grupy A oraz

Enterokoki),

I l65dl376ll772ll8l2018 z dnia 13.04.20I8r. (parametry mikrobiologiczne - grupy A oraz

Enterokoki),

' SB/38147l04l20l8 z dnia 30.04.2018r. (parametry grupy A oraz Enterokoki) - ocena

jakości wody po podjętychprzez administratora wodociągu dzińaniach naprawczych,

' SB/3816110412018 z dnia 30.04.2018r. (parametry grupy A oraz Enterokoki) - ocena

jakości wody po podjętychprzezadministratora wodociągudziałaniach naprawczych,

r DL.oBŚ.gost .01435.20t8 z dnia 11.06.2018r. (parametry grupy A orazEnterokoki),

. DL.oBŚ.qost.otł36.2018 z dńa20.06.20l8r. (parametry grupy A i B),

stwierdza przydatność wody do spoĘciaprzez ludzi.



W w/w okresie Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionował

dwie próbki pobrane w ramach kontroli wewnętrznej z uwagi na przekroczenię w wodzie z sieci

nĄwyższej dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego ,,ogólna lięzba

mikroorganizmów w 22"C po 72h". Badanie próbek wody pobranej po przeprowadzeniu działań

Laprawczych wykazało, że jakośó wody w zakesie ilw parametru uległa poprawie.

Analiza wyników wiw badń wykazŃa, że jakośó wody w zakresie zbadanych parametrów

mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie jakości wody ptzęznaozonej do spozycia

przęz Ludzi (Dz. U . z 2017 r., poz. 229 4).
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W zŃączeniu:
1. Kserokopie sprawozdń z badń nr: DL.OBS.9051.01435.2018 z dnia 11.06.2018r.,

DL.OBŚ.90 50.0I 436.20 1 8 z dnia 20.06.20 1 8r.,

Otrzymują:
l. ZaffiadKomunalny Gminy Kłodawa ul. Myśliwska 18, RóżaŃi, 66-415 Kłodawa
2. ala
Do wiadomości (poczta elektroni czna):

1. Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66,415 Kłodawa
2Jowiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Zwirowa9,66,400 Gorzów WlkP.


