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- raport zbadań nr 155612018 z dnia 10.09.2018 r. próbki wody pobranej z budynku mieszkalnego
nr l w Kapustowie,
- raport zbadańnr 1616lż01,8 z dnia I7.09.2018 r. próbki wody pobranej z budynku Urzędu Gminy
w Lichnowach,
-raport zbadań nr 1617lż0l8zdnia17.09.2018 r. próbki wody pobranej zbudynku mieszkalnego
nr 22 w Tropiszewie,
- rapoń z badań nr 161812018 z dnia 17.09,ż018 r. próbki wody pobranej z budynku przy
ul. Brzozowej20l1 w Parszewie,
- rapoń z badań nr 1665lż018 z dnia 24.09.2018 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wody
czystej - wschodni w stacji uzdatnianiawody,
- raport z badań nr 1666lż018 z dnia ż4.09.2018 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wody
czystej - zachodni w stacji uzdatniania wody
- raport zbadań nr 1667l20I8 z dnia 24.09.2018 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody

do sieci w stacji uzdatniania wody,
- sprawozdanie z badań nr 3żżl52ll8 z dnia 5.11.2018 r. próbki wody pobranej w przedszkolu
w Starym Polu,
- raport z badań nr l943l20l8 z dnia 13.11.2018 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wody
czystej - zachodni i wschodni w stacji uzdatniania wody,
- raport zbadań nr 1885/2018 z dnia 29.I0.ż0l8 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody

do sieci w stacji uzdatniania wody,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnośó wody do spozycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych zwodociągu
publicznego Ząbrowo,
ż. zgodnośó charakterystyki metod badawcąrch zastosowanych w omawianych wyżej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr I0 rczporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U, z 2015 r., poz,1989) oraz w zńączniku nr 6 rozporządzęnia Ministra Zdrowia
zdnia 7grudnia ż0I7 r. wsprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez hldzi
(Dz. U. z20I7 r.,poz.żż94).

uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione

czynności związane znadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych badań bakteriologicznych
i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie.
W ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych

badań bakteriologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody
i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole. Jakośó wody analizowanych próbek w badanym zakresie

odpowiadała wymaganiom sanitarnym obowiązującego w 20|7 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnla l3 listopada ż0I5 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezhldzi



(Dz. U. z2015 r., poz.1989) oraz obecnie obowiązującego trozporządzeniaMinistra Zdrowia zdnia
7 grudnia ż017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20I7 r.,
poz.2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Mffiku
Et.żbLffiZybho

OtrzymLrją: (do wiadomości nrieszkańców)
1. Wójt Gminy Lichnowy

trl. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

2, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw
ul. Berna 1

8ż-230 Nowy Staw
3. Wójt Gminy Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 10
82-ż20 Stare Pole

4. Wójt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7
8ż-200 Malbork

5. Centralli5, Wodociąg Zulawski sp. z o.o.
ul. Warszawska 28a
82-100 Nowy Dwór Gd.

6. Centralrly Wodociąg Zuławski sp. z o.o.
ul. Spofiolva l
8ż-230 Nowy Staw

Do wiadomości:
1. Powiatowy Lękarz Weteryrariiw Malborku

ul. Boczna 8

8ż-ż00 Malbork
2.HżŻipUwlm
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