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Ohzymują
l. Wodociągi iKanalizacja,,AKWA" Sp, z

Aleja Wojska Polskiego 2
48-300 Nysa

2. Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
3. a/a orazwww.pssenysa.pl

luózi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 201Jt., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań
z badń próbek wody nr 3OI/WA{/OLll9 oraz nr 302ĄVA{/OLll9, pobranej

z wodociągu publiczrego w Wierzbięcicach (stacja uńatniania wody - woda
uzdatniona; sieć - Niwnica: Szkoła Podstawowa w Niwnicy) w dniu
02.04.20t9r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej
do spozycia przezludzi, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przvdatność wody do spozycia przez ludzi" w zakresie zbadanych parametrów
grupy A.

Omaczone wskźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają
wymagania określone w zńączniku nr 1 do powołanego rozporządzsnia.
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Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata Ogórczak,
nr teI. 7'| 43 5ż5 53 wew. 45 ; e-mail : higienakomunalna@pssenysa.pl
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Zgodnle z § 21 ust. l pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2O17r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
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Zgodniez § 21 ust. l pkt l oraz Ministra zdrowia
z dnia 07.12.2077r. w sprawie jakości wody przemaczonej do spoĘcia przez
\udzi (Dz.IJ. z dnia l l grudnia 20l7r,Poz.2294), na podstawie sprawozdania
z badń próbki wody ff BCNll498l2019/RT, pobranej z wodociągu
publicmego w Goświnowicach (stacja uzdatniania wody - woda surowa) w dniu
04.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrmej, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do sporycia przez ludzi. w zakresie zbadanego stęzenia
aktywności radonu.

Oznaczony wskafuik wociy spełrda -wyniagania okreśtone ,w zńącanikl; ni 4A do
powołane go r ozp or ządzenia.

Jednocześnie prrypominam, że zgodnie z § 15 ust. 9 cytowanego
rozporządzenia, biorąc pod uwagę stęzenie aktywności radonu w badanej próbce
wody, kolejąl jego pomiąr nąleż:ł wvkonać po 5 latach.

lnspektor

Otrzymują
1. Wodociągi iKanalizacja,,AKwA" Sp. z o.o.
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Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata O gór czak,
nr tel.'l 7 43 52553 wew. 45; e-mail : higienakomunalna@pssenysa.pl
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ozp or Ządzenia Mini stra Zdr ow ia
rzeznaczonej do spoirycia przez

lldzi (Dz.lJ. z dnia 11 grudnia ż0I7r.,Poz. 2294), na podstawie sprawozdania
zbadań próbki wody nr 300^MN/OL/19, pobranej z wodoci€u publicmego
w Goświnowicach (sieć - Goświnowice: Zespoł Szkolno - Przedszkolny
w Goświnowicach, ul. Kolejowa 5) w dniu 02.04.2019r., w ramach

prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przez
ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przvdatność wody do spozycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów
grupy A.

Omaczonę wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają
wymagania określone w zńącuikunr 1 do powołanego rozporządzsnia-

Otrzymują
l. Wodociągi iKanalizacja,,AKwA" Sp. z o.o.
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Aleja Wojska Polskiego 2
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ul. Kolejowa 15
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al a oraz www.pssenysa.pl

Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej AgataOgórcz*.
nr te\.77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl
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Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez

\udzi (Dz.I]. z dnia 11 grudnia 20l7r.,Poz.2294), na podstawie sprawozdania
z badń próbki wody nr BCNll497l2019/RT, pobranej z wodociągu
publicmego w Nysie (stacja uzdatniania wody - woda surowa) w dniu
O4.04.20l9r., w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Nysie

stwierdza

prrydatność wody do _spożtycia przez ludzl w zakresie zbadanego stęzenia
aktywności radonu.

Ozn,xzony wskźnik wody spełnia rłymagania określone w zńapzniku nr 4,Ą do
powołane go r ozp ot ządzenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 15 ust. 9 cytowanego
roąorządzenia, biorąc pod uwagę stężenie akfywności radonu w badanej próbce

Otrzymują
1. Wodociągi iKanalizacja,,AKwA" Sp. z o.o.' Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa
2. Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
3. a/aorazwww.pssenysa.pl

Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej AgńaOgórczak,
nr tel. 7 7 43 525 5 3 wew. 45 ; e-mail : higienakomunalna@pssenysa. pl
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Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 07.I2.20l7r. w sprawie jakości wody przentaczonej do spoĘcia przez

ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 20I7r., Poz. 2294), na podstawie

sprawozdń z badń próbek wody nr 296lwlNloLl19, nr 297lwlNloLl79,
nr 298ĄVlN/oLlI9 oraznr 299MA{/oLlI9, pobranej z wodociągu publicmego

w Nysie (sieć _ Nysa: Publiczne Przedszkole nr 8 w Nysie, ul. Tkacka 2;

NZ)Z ,,VITA,, w Nysie, ul. Piłsudskiego 47; sieć _ Rusocin: Publiczne

Przedszkole rt 14 Oddział ZarńĄscowy w Rusocinie; sieć - Przełęk: Publiczna

Szkoła Podstawowa w Przełęku) w dniu 02,04.2019r,, w ramach prowadzonego

monitoringu jakości wody przeznacznnej do spożycia przez ludzi, Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy w Nysie

stwierdza

przydatność wodv do spozycia przez ludzi. w zakresie zbadanych parametrów

grupy A.

oznaczone wskaźniki mikrobiologicme i fizykochemiczne wody spehiają
wymagania określone w zńączniklnr 1 do powołanego rozporządzenia-

Otrzymują: mgr Janusz 1ł
1, Wodociągi iKanalizacja,,AKwA" Sp. z o.o,

Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa
ż. Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
3. ala oraz www.pssenysa.pl

Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata Ogórczak,
nr tel, 77 4352553 wew. 45: e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl
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