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71W'JzC7eeJl1II [l~U?oJJakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z wodociagu publicznego TBS "PRAWOBRZEZE" za sierpien-grudzien 2011 r.

Szczecin, dnia 16.02.2012 r.

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j.
Dz. U. z 20] 1r. nr 2]2, poz. ]263), art. 12, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z
pózno zmianami), oraz § 16 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. z
20] Or Nr 72, poz. 466) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po rozpatrzeniu
danych zawartych w protokolach poboru próbek wody nr jak nizej:

Lp.

2

oraz uzyskanych sprawozdan z badan, dokonal oceny pobranych próbek wody i na podstawie
uzyskanych wyników
STWIERDZA:

l. Przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu TBS "Prawobrzeze".
2. Zgodnosc charakterystyki metod badawczych parametrów z wymaganiami

okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci w<2dyPLzeznaczo-l1e.Ld_<LSpoz)':ciaprzez ludzi (Oz.D. z 2illl2-LllL 61~poz_417,
zm. Dz. U. z 2010r Nr 72).

UZASADNIENIE:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody pobral 2 próbki wody z punktów kontrolnych.

Wykonano badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody w ramach
monitoringu przegladowego. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólna liczbe
mikroorganizmów w 22:1:2°C,liczbe bakterii grupy coli, liczbe bakterii Escherichia coli oraz
liczbeenterokokówkalowych.

W zakresie fizykochemii oznaczono: metnosc, barwe, zapach, przewodnosc wlasciwa,
odczyn, utlenialnosc, amonowy jon, azotyny, azotany, chlorki, zelazo, mangan, chlor wolny,
metale ciezkie, fluorki, sód, siarczany, I WWA, benzo(a)piren.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, na podstawie uzyskanych
wyników badan, stwierdza przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu TBS
"Prawobrzeze" Sp. z o. o.
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OTRZYMUJE:

Prezydent Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1,71-455Szczecin
TBS Prawobrzeze ul. Batalionów Chlopskich 6Ib,70-893 Szczecin
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INSPEKTORA SANITARNEGO

CINIE:
DO WIADOMOSCI:

l. Mieszkancy - strona internetowa PSSE Szczecin
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Data I

Nr protokolu

I Adres punktu

Nr/data

pobrania sprawozdania
róbki pobrania pobierania fiz kochemiczne o

28.11.11
I I TSS ul. Szosa

HK/2690/11 BM/PW/2329/11
795) 516/HK/11 Star ardzka 08.12.11 r. 02.12.11 r.

29.11.11
I I TSS ul.Szosa

BM/PW/2357/11
802) 522/HK/11 Staraardzka - 02.12.11 r.


