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NHK—521 l-6-1/20 ,

Swiecie, dnia 09.01 .2020r.

Ocena o jakości wody

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. () Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U.

z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz «5 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017,

poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu po zapoznaniu się

z wynikami badania wody pobranej do analizy ze Stacji Uzdatniania Wody Indywidualnego

Ujęcia Wody w Pomorskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe, w dniu

2l,ll.2019r., sprawozdanie z badania nr 9785/2019 z dnia 28.11.2019r., przeprowadzonej

przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o., ul. Curie-

Sklodowskiej 10, 86—300 Grudziądz, które wykazało przekroczenie wskaźnika

mikrobiologicznego: ogólna liczba mikroorganizmów w 22OC >300, gdzie zaleca się aby

w stacji uzdatniania wody ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/l ml,

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) do czasu uzyskania

prawidlowych wyników badań wody, stacja uzdatniania wody z Indywidualnego Ujęcia

Wody w Pomorskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe. „

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że wode

przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną

odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez

minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
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Otrzymują:

1. Pomorskiej Fabryce Mebli Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe,

2. Burmistrz Nowego, ul. Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe,

3. A/a.


