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OCENA

Na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,poz 1989)
po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniach 25.03.2015 r., 20.04.2015 r.,
07.09.2015 r., z wodociągu publicznego Ryn, opisanej w protokole nr HK.9020A.17.2015.MM z
dnia 25.03.2015 r., HKA020.5.19.2015MT z dnia 20.04.2015r., HKA020.5A6.2015.MM dnia
07.09.2015r., kody sprawozdań laboratoryjnych nr: USBW/215-216/2015,USBW/267/2015, LBŚiŻ -
OBW/718/2015,UOBŻ-9051.2/238w/2015,USBW/ USBW/601/2015, USBW/602/2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
stwierdza przydatność wody do spożycia.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Kętrzyn, WSSE Olsztyn, sprawozdanie
nr: USBW/215-216/2015 (badanie fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć- Ryn,
Canki 9/1 (kod próbki 215), sieć - Piekarnia, ul. Zamiejska (kod próbki 216), sieć - ul. Mazurska, sklep
spożywczy (kod próbki 238w), sprawozdanie nr : UOBŻ-9051.2/238w/2015 (badanie chemiczne) sieć
- ul. Mazurska, sklep spożywczy, sprawozdanie nr LBŚiŻ- OBW/718/2015 (badanie chemiczne) sieć -
ul. Mazurska, sklep spożywczy(kod próbki 267), sprawozdanie nr: USBW/267/2015 (badanie fizyczne
i chemiczne oraz mikrobiologiczne), sieć- Ryn, Canki 9/1 (kod próbki 601), sieć - ul. Mazurska, sklep
spożywczy (kod próbki 602), opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów
mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w
załącznikach nr 1, 2, 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań
laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Do wiadomości:
l. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
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