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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE
HK-AI.9020.3.1.2021 Zielona Góra, 27.04.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-416-417/2021 z dnia 23.04.2021 r. i nr OL—LMiP-
416/417/2021 z dnia 23.04.2021 r., próbek wody pobranych w dniu 20.04.2021 r., w ramach nadzoru
sanitarnego z wodociągu publicznego Nietkowice o produkcji <100 mVd, którego właścicielem jest
POMAK Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Składowej 2 w Czerwieńsku, stwierdza przydatność wody do
spożycia przez ludzi

Analiza próbek wody numer OL-416 i OL—417 pobranych zgodnie z protokołem
pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-55/21 wykazała, że woda w zakresie parametrów
z grupy A, enterokoków i zawartości żelaza odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z20I7 r., poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTl^
INSBEt

OWY POn'iATOV. '
TOR SA\'ITARN'

mgr inż. Doro/a Baranowska

Załączniki-2,
Załącznik nr ł - Protokół pobrania próbek wody nr NS-HK-ZG-55/21 z dnia 20.04.2021 r.
Załącznik nr 2 - Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia
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PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK WODY DO SPOŻYCIA

NR HK-ZG-55/21

strona / stron:

1/2

Data pobrania: 20.04.2021 r.
^<S_4o

Godzina pobrania: '
r

—1
Stanowisko, imię, nazwisko: st. asystent Ewa Walczak, st. asystenta Iwonę Malinowską

Identyfikacja
próbkobiorcy:
Nazwa i adres właściciela /
administratora urządzenia
wodnego*

POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2

66-016 Czerwieńsk

Identyfikacja obiektu badania Wodociąg publiczny o produkcji < 100 mVd Nietkowice

Numer normy / procedury pobierania próbek: PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-1:2008,
PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Numer
opakowania Miejsce pobrania próbki

Nietkowice, SUW, woda uzdatniona

Rodzaj badania
zakres oznaczono

na stronie 2

A+WO

Dezynfekowana
tak / nie

nie

Utrwalona *

tak/nie

tak

Numer próbki
z rejestru

centralnego

OL~i/U

Sycowice,
bodynek-mioazlealny nr 65A <£. A+WO nte tak OL-ifĄ^

Rodzaj badania;
A - parametry grupy A
B - parametry grupy B
WO - wybrane oznaczenia
* wpisać właściwe

Próbka/ próbki została pobrana zgodnie z rocznym programem i harmonogramem monitoringu jakości wody: tak X nieP'
Uwagi próbkobiorcy: Próbka wody w Sycowicach w-budyttku mieszkalnym nr 65/1 pobrana jest poza planem celem
sprawdzenia wykonania działań naprawczych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne.
Przyczyna pobrania próbki/ próbek (jeśli nie dotyczy harmonogramu monitoringu jakości wody)

Sposób postępowania z H po pobraniu (warunki transportu)

chłodzona X
w temperaturze 7°C

nlechłodzona □ podpis próbkobiorcy

Producent wody /administrator sieci* nie wnosi zastrzeżeń / wnosi następujące zastrzeżenia *
co do

Data i podpis czytelny przedstawiciela producenta wody
/ administratora sieci * uczestniczącego przy pobieraniu próbki/próbek

Pr^jęcie
próbki/próbek
do laboratorium

data godzina /jj.t.
Opis, stan próbki / próbek: *( oznakowanie próbki itp.)

-próbka / próbki* prawidłowe / nieprawidłowe*
- nr próbki/próbek* do utrwalenia w laboratorium 0L-.

Nazwisko i imię osoby przyjmującej próbki

ULiu.L;,Ć.l LajOratOryjriy

niepotrzebne skreślić




