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1. Burmistrz Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 - 016 Czerwieńsk
ePUAP: /veu92561ff/SkrvtkaESP

2. POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się
ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-379/380/2021 z dnia 16.04.2021 r. i OL-LBŚ-379-380/2021
z dnia 20.04.2021 r., próbek wody pobranych w dniu 13.04.2021 r. w ramach realizowanego bieżącego
nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Czerwieńsk o produkcji > 100 < 1000 m^/d, informuje,
że analiza próbki wody nr OL-379 pobranej w Hydroforni przy Placu Wolności w Czerwieńsku (woda
podawana do sieci), wykazała, że woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie, która
wynosiła 84,0 ± 7,7 ^g/I. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna
manganu nie powinna przekraczać 50 pg/1. Pozostałe parametry z grupy A zbadane w w/w próbce
spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).
W próbce wody pobranej w punkcie na sieci wodociągowej tj. Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 323, sklep
spożywczy, pomieszczenie socjalne, woda w zakresie parametrów grupy A i manganu odpowiada
wymaganiom w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.
W/w próbki wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na 2021 r.
oraz w związku ze sprawdzeniem wykonania obowiązków zawartych w decyzji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze nr M/4291/NS-HK-157/2020 z dnia
13 października 2020 r. dotyczącej zapewnienia odpowiedniej jakości wody w zakresie manganu
w wodzie z wodociągu publicznego w Czerwieńsku. Termin w/w decyzji upłynął 21.03.2021 r..
a iei obowiązki nie zostały wykonane.
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