PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNI-Y W ZIELONEJ GORZE
NIP: 929-10-85-602
Centrala: -(68) 325-46-7l do'75
REGON:970777594

fax-{68) 351-47-96
e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GORZE
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OCENA JAKOŚCI WODY PRZEnriĆżÓŃEj

1pktlustawyzdnia14muca
1985r. o Parrstwowej Inspekcji Sarritamej (tj. Dz. |J. z 2017 r., poz. 1261), napodstawie § 17 ust.l pkt 3 oraz § 19
rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 13 listopada 20l5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do sporycia przezlldzi
PństwowyPowiatowyInspektorSanitamywZielonejGórze,wzwiązkuz4llst.

(Dz. U.

z

20|5 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zbadń

i nr 050/2017-5 z

dnia 08.11.2017 próbki wody pobranej

w

rr 43l039ll7lPOZ z

dnia 06.11.2017

ramach kontroli wewnętrmej dnia 17.10.2077

z indywidualnego ujęcia wody o produkcji <100 m3/d należącego do Pani

Haliny Czepiel zarrt. przy ul. Agrestowej

wZielonej Górzę z|okalizowanego na dzialce 313 w Bogaczowie parking leśnyprzy trasie Zielona Góra

-

r.

2419

Nowogród

Bobrzński w Barzę ,,Songlam", w którym działalnośćgospodarczą prowadzi firma D.H.D. ,,SONGLAM" Ngoc Thi Duong
Zięlona Góra ul. Stęfarra Wyszyńskiego 9 stwierdził, żę analiza próbki wody nr |87812017 pobranej z sieci dw ujęcia

wkazŃą

żę woda nie spełnia wymagań określonych w załącztllku nr 3 częśćB do rozporządzęnia Ministra Zdrowia

z dnia

13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przemaczonej do sporycia przezludzi (Dz. U. z20l5r. poz. 1989) z uwagi na

przekroczenie zawartości manganu, która wynosiła |77 1lgll,Dopuszczalnazawartość manganu wynosi 50 1lg/l.

Po rozwżeniu stopnia zagrożenia dla ludzi

-

stwierdzam warunkową prrydatnośćwody do spożycia przez

ludzi, pobieranej z indyrvidualnego ujęcia wody o produkcji < 100 m3/d w Bwze,,Songlam" w Bogaczowie na dzińce 3|3
parking leśnyna trasie Zielona Góra - Nowogród Bobrzński.

W związku z poryższym, w terminie do dnia lt.|2.2017r., proszę o wyjaśnienie, jakie zostaną podjęte działania
naprawczą celem ułsffiiato'bi$|akośeifuodyw w/w, qrądzeniu wodnym.
Ponadto zobowiązuję podmiot wykorzystujący wodę, pochodzącą

z

indywidualnego ujęcia do przedstawienia

wyniku badaniajakości wody, który starrowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działan naprawczych
w powyższej sprawie - w terminie do dnia t5.12.20l7r.
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Otrzymuje:
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D.H.D.,,SONGLAM"Ngoc Thi Duong
ul. Wyszyńskiego 9
65-018 Zielona Góra
Pani Halina Czepiel
ul. Agrestowa24/9
65-780 Zielona Góra

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
óó-0 l 0 Nowoeród Bobrzański
ala

Prowadzqcy sprawę: Ewa Walczak
te|.68 325 46 71 do 75 (wewn. 233)

