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Ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r,, Poz. 2294), na podstawie sprawozdań
zbadń próbek wody nr l48i!VA{/2018, nr 149ĄV/NI/2018, nr 150ĄVA{/2018
i nr 157ĄVA{/2018, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieó - Nysa:
NZOZ,,VITA' w Nysie, ul. Piłsudskiego 47; Kryta pływalnia NOR w Nysie,
ul. Piłsudskiego 40; Publiczne Przedszkole nr 8 w Nysie, ul. Tkacka 2;
stacja lzdatniania wody w Siestrzechowicach - woda uzdafiriona) w dniach
01 i 09.10.2018r,, w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie
z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Pństwowy
Powiatowy Inspektor Sarritarny w Nysie

stwierdza

prąvdatność wody do spoąycia przez ludzi. w zakresie zbadarrych parametrów
grupy A.

Oznaczone wskazniki mikrobiologicznę i fizrykochemiczne wody spełniają
wymagania określone w zńącznikunr 1 do powołanego rozporządzenia"
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mgrMarta Romanowicz

Otrzymlją:
l. 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. ala oraz www.pssenysa.pl

Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata OgórczĄ
nr tęt.77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl
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Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 okaz ust. B rozpotządzenia Ministra
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Zgodniez § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. t rorpoftffiffitM Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do przez
h,ńzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r, Poz, ż294), na podstawie sprawozdań
z badń próbek wody nr l56iWAI/20l8 i nr 5B/107106/1012018, pobranej
z wodociągu publicznego w Wierzbięcicach (stacja uzdatniania wody - woda
uzdatniona) w dniu 08.10.2018r., w ramach kontroli wewnętrmej, prowadzonej
zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok,
Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do społcia przez ludzi. w zakresie zbńanych parametrów
grupy B.

Oznaczone wskźniki mikrobiologiczne i firykochemicme wody spełniają
wymagania określone w załącniku nr l do powołanego rczporządzenia,

państwowv powiatotw l nspektor

Y ^ ĘńitarrptvNysie' ,
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Otrzymują: rngr Marta Romanowicz
1. Wodociągi iKanaltzacja,,AK'WA" Sp. z o,o.

Aleja Wojska Polskiego 2
48-300 Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
al a oraz www.pssenysa.pl

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

przydatność wody do spoąvcia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów

grupy B.

oznaczonę wskźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają

wymaganiaokreślonewzŃącznlkunrldopowołanegorazporządzenia.
Państworvy Farl i atotr,1, I lt s pektor
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Otrzymują: łngr Marta Rołnąnowicz

1. Wodociągi tKandrizacjao/KwA" Sp, z o,o,

Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa
2. Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
3. alaoruzwww.pssenysa.pl

Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata OgórczaĘ
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