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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W Nr"~e . G~
Żary, dnia l .10.2~ r.
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 20,
68- 300 Lubsko
Nasz znak: HK.0443 .1.6. 13 .2021
JAKOŚĆ WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.! , pkt l
jako śc i

wody przeznaczonej do

rozporząd zen ia

spożycia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie

przez ludzi (Dz. U. z 20 17 r. , poz. 2294),

Państwowy

Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Żarach po zapoznaniu si ę ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych
w

ramach

kontroli

wewnętrznej ,

nr

sprawozdania

S8/106001l101202 1 pobranych w dniu 29.10.2021 r. , z
SUW oraz na sieci, który stanowi

własność

20, stwierdza przydatność wody do

Lubskich

spożycia

Analiza próbek wody pobranych do

S8/ 106005/10/202 1,

wodoc i ągu

Wodociągów

SB/ l 06004/1 0/2021

oraz

publicznego w Lubsku Glinka Górna-

i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Paderewskiego

przez ludzi.

badań

laboratoryjnych w dniu 29.10.2021 r., przez laboratorium

badawcze SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszy ńska 52A, 43-200 Pszczyna,
z

wodociągu

publicznego w Lubsku Glinka Górna

wymaganiom § 3 ust. l
przeznaczonej do

ro zporządzenia

spo życia

woda w badanym zakresie odpowiada

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

przez ludzi (Dz. U. z 20 17 r., poz. 2294).

Jednocześni e informuję, że

a o jej jakości

wykazała, że

korzystanie z wody nie stanowi

należy poinformować

zagro żenia

dla zdrowia jej

u żytkowników,

odbiorców.
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