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Lubskie Wodociągi i Kanali zacja
Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 20,
68- 300 Lubsko
Nasz znak: HK.0443. 1.29.12.2022
JAKOŚĆ WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.! , pkt l
jako ści

wody przeznaczonej do

rozporządzenia

spożycia

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

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Pat1stWOWy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Żarach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody pobranych
w ramach kontroli
publicznego w

wewnętrznej ,

Białkowie

nr sprawozdania 008/2021 pobranych w dniu 31.01.2022 r., z

- SUW oraz na sieci, który stanowi

własność

Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 20, stwierdza przydatność wody do
Analiza próbki wody pobranej do

badań

Lubskich

spożycia

Wodoci ągów

wodociągu

i Kanali zacji

przez ludzi.

laboratoryjnych w dniu 31.01.2022 r. , przez Centralne

Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowi ska, ul. Prof. Z. Szafrana 15,65-516 Zielona Góra, z wodociągu
wykazała , że

publicznego w Bialkowie
rozporząd zenia
spo życia

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

jako ści

wody przeznaczonej do

przez lud zi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).

Jednocze ś nie informuję, że

a o jej jako ści

wymagania

zagrożenia

dla zdrowia jej

użytkowników,

odbiorców.

parametrów zawarte w sprawozdaniu z

ro zporząd zenia

spożycia

korzystanie z wody nie stanowi

należy poinformować

Warto ści

do

woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 us!.l

badań

nr 008/2021 z dnia 03 .02.2022 r.

spełniają

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

przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r., poz. 2294), co powoduje wykonanie decyzji

nr ONS. 270.HK.9020. 1.29.293.2021 z dnia 14.1 2.2021 r.
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