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PS—N.HK-4401 - 59-29/2015//2016
~Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka zo-zedzib ą w Swidwinie
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Swidwin
Dotyczy: decyzji Pa ństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie nr PIS600-651/2015 z dnia 26.11.2015r. zmieniaj ącej decyzj ę nr PIS-600-479/2015 z
dnia 14.08.2015r., w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatno ści wody do
spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodoci ąg Gola Górna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.
1412), § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz.U. z 201 5r., poz. 1989) po
analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodoci ągu Gola Górna, wykonanych
w ramach nadzoru sanitarnego, w laboratorium WSSE w Szczecinie Dzia ł Laboratoryjny
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku Laboratorium Szkodliwo ści Fizyko - Chemicznych
Pracownia Chemii Wody:
- SzFCh/ChW/41 1/16 z dnia 02.06.2016r. - punkt czerpalny - Gola Górna SUW,
- SzFCh!ChW/412/16 z dnia 02.06.2016r. - punkt czerpalny - budynek mieszkalny Gola
Górna 2,
- SzFCh/ChW/413/16 z dnia 02.06.2016r. - punkt czerpalny - budynek mieszkalny Gola
Górna 6/1,
stwierdza w badanym zakresie przydatno ść wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi
z wodociągu Gola Górna.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spó łka zo.o. z siedzib ą w Świdwinie ul.
Cmentarna 7/5, 78-300 Swidwin usunął stwierdzone przekroczenia parametrów
fizykochemicznych - manganu, żelaza i mętno ści, doprowadzaj ąc jako ść fizykochemiczn ą
wody do zgodnej z obowi ązuj ącymi wymaganiami okre ślonymi w załączniku Nr 3
Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotycz ące
substancji promieniotwórczych,, jakim powinna odpowiada ć woda" cz ęść B „ Wymagania
organoleptyczne i fizykochemiczne" rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U.z 2015 r.,
poz.1989).
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie nr PIS-60065 1/2015 z dnia 26.11.2015r. zmieniaj ącej decyzj ę nr PIS-600-479/2015 z dnia 14.08.2015r.,
dotycząca stwierdzenia warunkowej przydatno ści wody do spo życia przez ludzi dostarczanej
przez wodociąg Gola Górna została wykonana.
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Kierownik OGdzia ł 1, Nadzoni SararnegO
78-300 Swidwin

