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Kraj wa Spółka Cukrowa S.A.
aszewskiego 40, 87-100 Toruń
iał „Cukrownia Dobrzelin”
ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin
(dot. wodociągu publicznego w Żychlinie)

PPIS/HK/JMę/4611/196/0/20

Ocena jakości wody
Na podstawie:
- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 12 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
r. poz. 2294)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z badań z dnia 28.09.2021 r. nr 01923/S/2021 przeprowadzonych przez
zatwierdzone Laboratorium Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Płock ul. Górna 56B próby wody nr
04685/W/2021 pobranej do badania w dniu 14.09.2021 r. oraz ze sprawozdaniami z badań z
dnia 01.10.2021 r. nr S/PWiK/66/551/21 i S/PWiK/66/552/21 przeprowadzonych przez
zatwierdzone laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie próbek wody nr 827/BF/21 i nr
828/BF/21 pobranej do badania w dniu 28.09.2021 r. z wodociągu publicznego w Żychlinie,
którego właścicielem jest Gmina Żychlin

stwierdza przydatność wody do spożycia;
UZASADNIENIE
W dniu 14.09.2021 r. w Hotelu Pracowniczym ( łazienka - pokój 105) Dobrzelin ul.
Hotelowa 1 oraz w dniu 28.09.2021 r. w produktowni (jadalnia) i w budynku warsztatów
mechanicznych (łazienka damska) w Oddziale „Cukrowni Dobrzelin” przy ul. Wł. Jagiełły 92
w Dobrzelinie pobrano do badań próby wody i stwierdzono, że w zakresie badanych
parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania
pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości
prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”.
Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.
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1 Adresatdr mzArciszewska
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żychlin ul. Łukasińskiego 60;
3. Burmistrz Gminy Żychlin;
4. a/a.
sporządził - Jarosław Mękal
sprawdził - Maciej Walczak

