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Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ustęp l pkt.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz, U. z2017 r.,poz,2294 ze zm,), w związkuzart.12 ustęp 1 ustawy zdnia7
częrwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków ( tekst jednolity Dz.U. z

20l8r., poz. 1152 ze zm,) oraz art.4 ustęp 1 punkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednoliĘ Dz. U . z 2019 r,, poz. 59) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Gołdap w

dniu 06.08.2019 r.,na podstawie wyniku badań zamieszczonychw sprawozdaniu z badania wody

Sprawozdanie zbadańI.BBŚrŻ/T2lŁłl9iwpslmokl2Ł18PPPPlv0106 z dnia s9.08.20l9 r.

Miejsce pobrania: kran łv hyclrofbrni Gołdap, ul. §ikorskiego ga, 19-5CI0 Gołdap

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza

prrydatność wody do spożycia.

uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spozycia przezludzi pobranej z wodociągu

publicznego Gołdap, zbadanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ełku, Laboratorium Badań

Epidemiologicznych Środowiskowych Zywności, ul. Toruńska 6al1,19-300 Ełk stwięrdzam , że woda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarn)rrn okeślonym w części A
tabeli l i części Ctabelal załącznika nr 1 do rozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczotej do spoźycia przezludzi (Dz. U. zż0I7 r.,poz.2294 ze zm.)

- z zakręsię zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przezludzi (Dz. U. z2017 r,,poz.2294 ze zm.).
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Otrzvmują do rviadonlości:
l, Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizac_ji Sp. z o,o., ul, Sikorskiego 9a, l9-00 Gołdap
2. Burmistrz Miasta Gołdap. Plac Zrr,ycięstwa 14, 19-500 Goldap
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