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Świdwin, dnia 12.04.2016r.

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z § 17 ust. 5 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz.
1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2015r, poz. 1412) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporz ądzenia po zapoznaniu si ę ze sprawozdaniami z
badania próbki wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jako ści wody przeprowadzanej przez podmiot
wykorzystuj ący wodę pochodzącą z indywidualnego uj ęcia w budynku użyteczno ści publicznej

Data pobrania

nazwa wodoci ągu/Punkt

próbki

czerpalny pobrania próbki

Przekroczone parametry
Nr sprawozdania

Zakres badania

mikrobiologiczne i
Pizykochemiczne

Monitoring
Kontrolny

22.03.2016r.

WODOCIĄG

MWiŻ/MW/333/16

AGROTURYSTYKA

z dnia 23.03.2016r.

ALBINA OPARZNO
Dworek ALBINA

SzFCh/ChW/250/l 6

Oparzno 39

z dnia 24.03.2016r.

obejmuje parametry
zawarte w załączniku nr
5 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w
sprawie jakości wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w
zakresie (Dz. U. z 2015
r., poz.1989).

Brak przekroczert

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi w badanym zakresie z wodoci ągu AGROTURYSTYKA
ALBINA OPARZNO ZDRÓJ (gm. Świdwin).

PAŃ STWOWY

ppWlATOWY 1NSFEKTQR SANITARNY
w Swid ie
mgr farm_ Halina G łowacka
speciatisia zdrowia publicznego

KIEROWNIK

Oddria1u NaOzoru Sanitamego
Powiatowej Stac

nio-Epiraetnioiogicznej

Orlmska
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Świdwin, dnia 12.04.2016r.
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Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z §17 ust. 5 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz.
1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 201 5r, poz. 1412) oraz §17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporz ądzenia po zapoznaniu si ę ze sprawozdaniami z
badania próbki wody pobranej w ramach wewn ętrznej kontroli jako ści wody przeprowadzanej przez
przedsiębiorstwo wodoci ągowo-kanalizacyjne

Data pobrania

Nazwa wodociągu/Punkt

próbki

czerpał ny pobrania próbki

Przekroczone parametry
Nr sprawozdania

I

21.03.2016r.

Monitoring
Kontrolny
MWiż/MW/3 15/16

obejmuje parametry
zawarte w załączniku nr

z dnia 22.03.2016r.

5 do rozporzaizenia
Ministra Zdrowia z dnia

SMARDZKO
Smardzko 13

mikrobiologicznej
fizykochemiczne

1
WODOCIĄG SMAGRO

Zakres badania

SzFCh/Ch W/234/l 6

z dnia 24.03.2016r.

13 listopada 2015 r.
SprOwie jako ści wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w
zakresie (Dz. U. z 2015

Brak przekroczeń

r., poz. 1 989).

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spo życia przez łudzi w badanym zakresie z wodoci ągu SMAGRO
SMARDZKO (gm. Swidwin).

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
„ Ś klnje
mgr farm. Halina G łowacka
specabsta zdrowia publicznego

KIEROWNIK
WduNZofuSflItrngO

Aleks...n ra Orlińska

