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Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu
publiczaego Drezdenko za 2019 r.

HK*OTWR.443*20/91/2029

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust-1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4

pktl Rozporządzeń ia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez lud2i (Dz. U. z 2017r., póz. 2294), na podstawie analizy poniższych
sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej
wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z
wodociągu publicznego Drezdenko za 2019 r.

Mieszkańcy: m. Drezdenk, m.KIesno, m.Trzebicz, m.Trzebicz Młyn, m.Gościm, m.Osów,. m.Radowo,.

m.Lipno, m.Kosin, m.Trzebicz Nowy, m. Marzenin^ m.Bagniewo, m,Tuczępy, m. Niegosław

zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenki!

Wodociae publiczny Drezdenko

l. produkcja wody - 1212 m3 /dobę;

2. liczba zaopatrywanej ludności - 14044 osoby;

3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy nie odpowiada wymaganiom

samtamym pod względem fizykochemicznym (Mn) Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., póz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

l. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w

Drezdenku:

• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00191.2019 z dnia 05.02.2019 r. -przydatna

• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00621.2019 z dnia 09.04.2019 r. - przydatna

* Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00622.2019 z dnia 09.04,2019r. - ( przekroczony parametr
" mętność )

• Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.0U44-2019 z dnia 16.05.20l9r. - przydatna

• Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01966.2019z dnia 15.07.2019r.-przydatna

* Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01965,2019 z dnia ł5.07.2019r.-przydatna

* Sprawozdanie nr DL.OBS.905L02495.2019 z dnia 09.09.2019r. - przydatna
» Sprawozdanie nr DL.OBŚ.905L02495.2019 z dnia 09.09.20l9r. - przydatna

• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.03125.2019 z dnia 18.11.20 ł 9r.-przydatna



2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez
administratora wodociągu - PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Drezdenku

• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00356.2019.S z dnia 22.02.20l9r. ~ przydama

• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00355.2019.S z dnia 22.02.2019n - przydatna

• Sprawozdanie nr DL.OBS.905L01010.2019.S z dnia 29.04.2019 r. - przydatna

• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01010.2019.S z dnia 29.04.2019 r - przydatna

• Sprawozdania nr DL.OBS.905L02423.2019.S z dnia 02.09.2019 r. - ( przekroczony

parametr mętność)
» Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02422.2019.S z dnia 02.09.2019r. - przydatna

• Sprawozdania nr SB/68569/06/2019 z dnia28.06.2019 r. - (przekroczony parametr Mn)

• Sprawozdania nr SB/67691/06/2019 z dnia27.06.2019 r. -przydatna
• Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02798.2019.S z dnia 10.10.2019 r. - ( przekroczony

parametr mętność)
• Sprawozdanie nr DL.OBS.905L02799.2019.S z dnia 10.10.2019 r. - przydatna

• Sprawozdania nr SB/128280/11/2019 z dnia 19.11.2019 r. - ( przekroczony parametr Mn)
• Sprawozdania nr SB/142812/12/2019/2019 z dnia 18.12.2019 r. - ( przekroczony parametr

Mn)

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2019 r. do 17,12.2019 r.

stwierdzono przydatność wody do spożycia w okresie od 19.12.2019r,- 3I.12.20I9r stwierdzono
przekroczenia parametrów Mn w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Drezdenko.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drezdenko, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego

oraz ludności.

Otrzymują:
l. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

2.a/a

Do wiadomości:
l. Urz^d Miejski w Drezdenka (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)


