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EIbląg , 14. 10.2016 r.

El b l ąs ki e P rz e d s ię b i o rstwo
Wodociągow i Kanalizacji Społka z o.o
ul. Rawska 2-4; 82-300 Elbląg

ocENA

Na podstawie przeprowadzonej kontrolijakości wody, pobranej do badania przez próbkobiorcę PSSE
w Elblągu w dniu 08.08.2016 r. z wodociągu sieciowego w Elblągu z n/w punktów na sieci przy ul.
Mielczarskiego, Mazurskiej, Uroczej, Okulickiego, Mącznej oraz w stacjach uzdatniania wody przy ul.
Królewieckiej i Malborskiej, atakże na podstawie przedłozonych w dn, 23.09.2016 r. sprawozdań dot.
jakości wody pobranej do badania 19,09.2016 l. plzez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji w ramach kontroli wewnętrznej z punktow przy ul. Mielczarskiego, Uroczej, Okulickiego,
Mazurskiej, Mącznej, Radomskiej, Witkiewicza, Kraszewskiego z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w EIblągu stwierdza,.

przydatnosc wody do spozycia

UZASADNlENlE

Woda w probkach zbadanych w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elbląu oraz w Laboratorium
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych
parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym
wzałącznikachnrlA,3AiBdorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia13.11.2015r.wsprawie
jakościwody przeznaczonejdo spozycia przezludzi (Dz. U. z2015 r., poz.1989 ).
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań
Iaboratoryjnych i przepisow prawnych postanowiono jak wyżej.
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