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Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oriv ust. 8 roĄorządzenia ŃfinistraZdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przemaczonej do spoĘcia przez
ludzi (Dz.lJ. z dnia 11 grudnia 20l7t.,Poz.2294), na podstawie sprawozdń
z badań próbek wody nr 633AMA{/OL/I8, nr 634/WAI/OL/18 oraz
nr 635/WA{lOLl18, pobranej z wodociągu publiczrego w Nysie (stacja

uzdatniarria wody w Siestrzechowicach - woda uzdatniona; sieć - Nysa: NZOZ
Przychodnia ,,Mariacka" w Nysie, ul. Mariacka 6/8; sieć - Przełęk: Publiczna
Szkoła Podstawowa w Przełęku) w dniu 19.06.2018r., w ramach prowadzonego
monitoringu jakości wody przeznaczonej do sporycia przez hldzi, Pństwowy
Powiatowy Inspeklor Sanitamy w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spozycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów
grupyA.

Omaczone wskazniki mikrobiologicnrc i fizykochemiczne wody spełniają
wymagania określone w załącznikllnr 1 do powołanego rozporządzenia.
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Otrązmują
1. Wodociągi iKana|izacja,,AKwA" Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 2
48-300 Nysa
Urząd Miejski wNysie
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
a/ a oraz www.pssenysa.pl

Sprawę prowadzi starszy a§ystent Oddziału Higieny Komunalnej Ilona Wolniewicz,
nr tęL.77 4352553 węw. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl
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Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra ,Ldroma

z dnia 07.12.20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez

lldzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia ż0l7r.,Poz. 2294), na podstawie sprawozdania

zbńń próbek wody nr 636^MAI/oLl18, pobranej z wodociągu publiczrego

w Hajdufach Nyskich (sieć - Hajduki Nyskie: Sklep SpoĄwczo _pfzemysłowy

w Hajdukach Nyskich 44) w dniu 19.06.2018r., w ramach prowadzonego

monitoringu jakości wody przemaczonej do spoĄcia przez ludzi, pństwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy w Nysie

stwierdza

przydatnośó wody do spoz}rcia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

oznaczone wskźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają

wymagania określone w załączniktlnr 1 do powołanego rozporządzenia
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Zgodnie z § 2l ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia MinistraZdrowia l
z dnla ol.tz.zollr. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

|udzi (Dz.IJ. z dnia 11 grudnia 201'7r.,Poz.2ż94), na podstawie sprawozdania

z badań próbki wody nr 630/WNloLl18 i nr 631/WAI/oLl18 pobranej

z wodociąu publicżnego w Goświnowicach (stacja uzdatniania wody

w Goświnowicach _ woda uzdatniona; sieć - Goświnowice: Zespół Szkolno -
Przedszkolny w Goświnowicach ptzy ul. Kolejowej 5) w dniu 19,06.2018r.,

w ramach piowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spozycia

pt zez ludzi, Państwowy P owiatowy Inspektor S anitamy w Nysie

stwierdza

prrydatność wody do spozycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów

grupy A,

oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają

wymagania określone w załącznikunr 1 do powołanego rozporządzenia.
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