
KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspefetora Sanitaruego w Drezdenku

z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie pr%ywróeema przydatności wody do spożycia

z wodociągu pHbliczneeoMo^ropolc (gm* Drezdenko) %ap|:»atrui3ceeo

m* Modrooole oraz Góryyska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w DrGzdesku, na podstawie sprawozdań

z bodm próbek wody pobranej z w/w ujęcia, stwierdził przydatność wody do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole - woda w badanym zakresie spełnia

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz< U. z 2017r,„ po. 2294).
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DMEZBENKU

Drezdenko, dnia 1.2 czerwca 2020 r.

Ocena jakości wody przeznaczoBcj do spożycia

HICOJW.443A22/01/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w DreAnku, zgodnie 2, Rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 20ł7r. póz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań nr DL.OBS,905L00853.2020, z dnia

25 maja 2020 r., pobór próbek wody w dniu 20 maja 2020 r. oraz sprawozdania w wersji

elektronicznej: kod próbki 122864/06/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r,, pobranej w dniu 04 czerwca

2020 r. przygotował ocenę Jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole.

Mieszkańcy: ModropoU i m. Górzyska zaopatry\vani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez

następującego producenta wody:

a) P.G.K.iM. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, u!. Pierwszej Brygady 2 la,

66-530 Dreziienko

Wodociąg pubIicaEBy Modrooole:

'l

L produkcja wody-9,8 mj/dobę;

2. liczba zaopatrywanej ludności ~ 70 osób;

3. woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

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

Wodę pochodną z w/w wadueii^u PPIS w Drezdenkit ocenił jako prz^rdatną

do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Drezdenka wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego

oraz ludności .-n

OlrzyimiJĄ:

E. P.GKJM.Sp^ka z ograniczani? odpovTJedzislnośi;ią, vi. PKTW^J Brygady 2i a. 66-530 DrczdenJko
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