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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 spożycia przezludzi (Dz. U. z2017 t., poz.2294 ze zm.), w związku z art.12 ustęp 1 ustawy z dnia7

częrwca2OlL r, o zbiorowym zaopatrzenill w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolityDz.U. z2018

r.,poz. ll52zęzm.)oraz art.4ustęp 1punkt 1ustawy zdnia14 marca l985 r, oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

jednoliĘ Dz. U. z2019 r., poz.59) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Górlre w dniu

06.08.20l9 r., na podstawie wyniku badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody

Sprawozdani ę zbadańLBEŚlŻl2żsl2*19/wpslmłklż8l8pPPPw0{l08 z dnia 09.08.20i 9 r.

Miejsce pobrania: kran w h1,,clroforni Góme, grnina Gołdap

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza

prrydatność wody do spożycia,

uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczone1 do spożycia przezllldzi pobranej z wodociągu

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

Epidemiologicznych Środowiskowych Zywności, ul. Toruńska 6a/1,19-300 Ełk stwierdzam, źe woda:

- w zakesię zbadanych parametrów mikrobiologicztych odpowiada wymaganiom sanitarnym okeślonym w części A
tabeli l i części Ctabela l załącznika nr l do rozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia 7grudnia 2017 r. wsprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 ze zm.)

- z zalłesie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabęla 2 zńącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r, w sprawie

jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przezlld,zi (Dz. U. z20l7 t.,poz.2294zezm.).

PHYg:ry Powiatowy
rnspektor Sanitamy "

łr,d;i# *ał;U,
Otrzymuja do r,viadomości :
l, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp, z o,o,, ul. Sikorskiego 9a, l9-00 Goldap
2, Burmistrz Miasta Goldap, Plac Zwycięstrva l4, 19-500 Gołdap

w załączeniu:
t . ysrŚŻtzzs tzO 1 9/wps/mok/28 l 8PPPPW000 s z dnia 09.08.20 1 9 r
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