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Szczecin, dnia 18.11.2010 r.

Ocena Nr 98/2010
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z wodociagu publicznego Skolwin za pazdziernik 2010 r.

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2006r. m 122, poz. 851 z pózniejszymi zmianami), art. 12, Ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków
(t. j. Dz. U. z 2006r. m 123, poz. 858), oraz § 16 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. m 61,

poz. 417, zm. Dz. U. z 201OrNr 72, poz. 466) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Szczecinie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokolach poboru próbek wody m jak
nizej:

/""'

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

STWIERDZA:

]. Przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Skolwin.
2. Zgodnosc charakterystyki metod badawczych parametrów z wymaganiami

okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. m. 61, poz. 417).

UZASADNIENIE:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody pobral 2 próbki wody z punktu kontrolnego z sieci u
odbiorcy strefy zaopatrzenia miasta w wode.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.
W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbe bakterii grupy coli, liczbe bakterii

Escherichia coli.

Natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: metnosc, barwe, zapach, przewodnosc
wlasciwa, odczyn, amonowy jon, azotyny. .

Badania wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom
sanitarnym.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, na podstawie uzyskanych
wyników badan, stwierdza przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu
publicznego Skolwin.
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Data
Nr protokolu Adres punktu Nr/data sprawozdania Nr/data sprawozdaniaLp. pobrania

próbki pobrania pobierania fizykochemicznego mikrobiologicznego

FPP Nr 77 ul.
HK/2662/10 BM/2752/10I. Stolczynska 16313.10.10 485/HK/10 (813) 18.10.10 14.10.10

2. MOWul. HK/2775/10 BM/2895/10
26.10.10 504/HK/10 (849)

Kamienna 22 29.10.10 28.10.10


