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OCENA JAKOŚCI WODY PMEZN EJ DO SPOZYCIA PRZEZLUDZ|

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związJco z art, 4 ust. l pkt 1 ustawy

zdnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tJ,Dz.U. z2017 r,, poz. 126l), na podstawie § 17

ust.l pk1 3 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20l5r. w sprawie jakości wody

przemaczonej do spożycia przezludzi (Dz.U. z2015 r., poz. 1989), po zapozrtaniu się ze sprawozdaniem

zbadań nr oL_LBŚ_B|9l20l7 z dnia |3.t1.20l7r. próbki wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru

sanitarnego w stacji uzdatniania wody woda uzdatniona w Dobroszowie Wielkim dnia 07.1 1,20l7r, z wodociągu

publicmego o produkcji <100 m3/d w Dobroszowie Wielkim, administrowanego przez Spółkę Wodno-Ściekową

Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słorvackiego 11, w Nowogrodzie Bobrzańskim stwierdził,

żeanaliza próbki wody nr OL-l319 pobranej w w/rv punkcie wykazała, że woda nie spełnia wymagań

określonych w załączllku nr 3 część B do rozponądzęnia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20l5r. poz. 1989) z uwagi na

przekroczenie amonowego jonr4 który wynosił 0,87* 0,11 mg/l, Dopuszczalna wartość amonowego jonu wynosi

0,50 mg/l.

Po rozvlńęniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi - stwierdzam warunkową przydatność wody do

spoźrycia przezludzi- pobieranej z wodociągu publicznego w Dobroszowie Wielkim.

W związku z powyżsrym, zgodnie z § l7 ust 6 rozpolządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

wsprawie jakości wody przemaczonej do spożycia przez (udzi (Dz, U. z 2015 r., poz. 1989), proszę

oprz3:V\az^nie informacji w terminie do 27 listopada 2017r.rjakie zostaną podjęte działania naprawcze, celem

uzyskania dobĘ jakości wody w w/w urądzeniu wodociągowym.

Proszę także o informacje, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia.

OtrzyĘuje:

[!/ Burmistrz Nowogrodu Bobrzńskiego (fax: 68 327 66 63)
ul. Słowackiego 1l
66-010 Nowoergd Bobrzarlski

2. Spółka Wodno Sciekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański (e-mail: swsnb@op.pl)
ul. Słowackiego l l
66-010 Nowogród Bobrzański
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Prowadzqca sprawę: Wanda Slałecla
teI.68 325 46 7l do 75 (wewn.233)
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PaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnywZielonejGórze,wzwiązkuzart.4ust.lpktlustawyzdnia

l4marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.Dz.|J. z20|'7 t.,Poz,1268), § 17 ust' 1 Pkt 3 i § 19

rozporuądzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w spr.awie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przezludzi(Dz.U.z2015r,,poz,1989)'po?Apozranl.u.sięzesprawozdaniamizbadńnroL-LBŚ.
l3l,tll388n0|7zdnial3.tl.201,7r.próbekwodypobranychwramachrealizowanegobieŻącegonadzoru

sanitarnego nad jakością wody przezprzedstawicieli 
pństwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w zielonej

Górze dnia 07.06.20',7 r. zgodnie zprotokołem pobrania próbek wodY do sPożYcia nr NS-HK-ZG'177..7

zwodociągp publicznego oprodŃcji > 10o< 1000 m3ld w Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno

ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański informuje, że ana|iza Próbki nr oL-1318 Pobranej w Szkole

podstawowej w Dągowinie wykazńa,że woda pru,Ezn,,czona do sPoŻrycia Przez ludzi nie sPełnia wYmagań

ołmeślonych w zaĘcznriku nr 3 część B do rozporz ądzeniaMinistra Zdrowiaz dnia 13 listoPada 20t5 r' w sPrawie

jakości wody przsmrcmnej do spozycia przez|udzi(Dz, U, z201,5 r,, poz, 7989), z uwagi naprzekroczenie

mętności, kóra wynosiła ly' +0,1 NTU, Dopus zcza|namęńość wynosi l NTU,

PoroarażeniustopniazagroŻnnia{azsowialudzi-stwierdzamwarunkowąprrydatnośćwody

ao .poZv"ńoó z|adzi,poni,ru""; " 
wodoóiągu publitfoęo w Pielicach,

Wzwiązkuzpowyższym.zgodniez§17ust6rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnial3listopada

20|5t.wsprawiejakościwodyprzeznaczonejdospolryciaprzez 
rudzi(Dz.U.z2075r.,poz,1989),proszę

oprz*aańeiŃormacji, w terminie do 27 listop ada Ńt7 r., jakie Zostaną podjęte dzińania naprawcze' celem

rą$ania dŃrej jakości wody w wtw urzĄdzeniu wodociągowym,

pro§zę tatde o informację, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia,

%i".ristrz Nowogrodu Bobrzńskiego (fax: 68 3ż1 66 63)

V ut. Słowackiego l l
i6-0l0 Nowoergd Bobrzanski .a .l_ Ą

2. ń.ika W"d""Ś,i"kŃ" (ńail: swssnb@op,pl)

rriŃ" i Gminy Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego l l
66-0 1 0 Nowoeród Bgbrzański
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