pAN§ l WUvvY PUVvlA l UWY

!l,i5PHKTOR sANlTARNY
w Malborku

lr| §lłwacki00o 64, 82.ż00 fu'lalbgrk

Malbork, dnia 12 QzerwaaZ}l9 r.
SE.NS.30.442l .ż30.201 9.BR

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi
z wodociągu publicznego Myślice

Na podstarl,ie ar1.4 Lrst. l plit l Ltstalr,l,z dnia l4 nlarca l9B5 r, o Państlvor,l,e.j Inspekc.j i
(Dz. LJ, z2019 l.. poz.5C)) clraz § 20 Llst. 1. § 2l Lrst. l pkt l i § 22 rozpoI,ządzerńa

SaIlitalne.j

Ministra Zdrorł,ia z dnia 7 grLrdnia )011 r. r,l, sprarvie.jaliości rvody przezllaczoIle.j c1o spoz1,,cia przez
lLrdzi 1Dz. ll. z2017 r.. pclz.2294) Państll,ow\j Polyiatolvy lnspektor Sanitirrnv rr Malborku

Po rozpatrzeniu danl,cll zawart_vch rv raportach z badtrri rlr 20()2l20lB. l53/20l9.909/20l9 probek
rvody pobranvch rł,ratnaclr Itorltrołi uier,i"llętrztle.j ispI,arvozdallirt z badaIi nr 59/52/l9 próbki u,ody
pobrane.j r,l, ralrlacll l<ontroli urzęclorvej z tlrl,ądzeń lvoclnych i instalacji rł,odociągolvych służących
do zbiorolvego zaopirtrzeni:r rv rvoclę przeznźtczoną do spożycia 1lrzezlutlzi z ujęcia podziemnego
rvodociilgu publicznego Myślicezasilającego nrie.iscolvości Myślice,Pronie, 'f:rbor1"o Skolwity,,
Popity,, Latkolvo, Kornele gnr. Starv I)zierzgoti:

- rapolt z baclali nr 200212018 z dllia 23.11.20lll r. problti lł,odl, pobranej z iIlstalac.ii rłodociągowej
w sklepie spoz)/wcz}l1-1 w miejscorv,ości Pronie.
- faporl z badari nr 153/20l9 z dllia 4.02.20l9 r. próblri rvodv pobrallej z kurka tłoczącego z mie.|sca
podalvania u,odv do sieci lv M;-ślicach,
- sprau,ozdaIlie z baclall llr 59/52/l9 z dnia l 5.03.20l9 r. próbl,i u,oclr, pobrane.j z instalacji
lłodocią_9clrrc.j r,v Sz1,ole Poclstalvcllłe.j ii, N,l1 ślicach.
- fapoft z badari nr 909/20l9 z dllia j1.05.20lC) r. pI,oblii rvoclv pobralle_j z irlstalac_ji rrodociągol,le.j
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2, zgodnośccharaktelystvlii nletclcl badarvczycIr zasloso\\,allvclr rł, ollalvianych wvże.j badaniacIl
laborato§illych z rvytlagaIliallri ol<rcślonvtlli rv za.lilcztlil<Ll nr 6 rozpot,ządzenia Ministra Zdrowia
z dllia 7 grudnia 20l1 f . \\, sprail,ic .iakości wocly przcztlaczonej do spozl,cia przez lLldzi
(Dz. Ll. z2011 l,.. poz. T.94).
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