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   Wójt Gminy Manowo 

     Roman Kłosowski 

   76-015 Manowo 40       

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie art. 4 

ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., 

poz.59), art. 12.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                              

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz.1152), §21 ust.1 pkt.1 i §21 ust.8 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami z badań 

próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez Elektrociepłownię Rosnowo          

Sp. z o.o., stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej                        

z  wodociągów w Rosnowie i Boninie spełnia wymagania opisane w załączniku nr 1 „Parametry              

i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” cz. A, tabela 1, cz. C, tabela 1, pkt. 

1,2 oraz cz. C, tabela 2, pkt.  3,6,8,9,11,14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 

2294). 

 Próbki wody do badania pobrano w dniu 09.04.2019r. z punktów czerpalnych znajdujących 

się w miejscowościach:                        

- Rosnowo, Przedszkole, kuchnia, kran (sprawozdania z badań nr SB/257/2019/TWL z dnia 

09.04.2019r. oraz nr  SB/266/2019/TWL z dnia 12.04.2019r.), 

- Bonin SUW, kran (sprawozdania z badań nr SB/256/2019/TWL z dnia 09.04.2019r. oraz nr  

SB/265/2019/TWL z dnia 12.04.2019r.). 

 Badania wykonane zostały w Laboratorium Badania Wody Miejskie Wodociągi                            

i Kanalizacja sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Żwirowej 14 w Koszalinie, akredytowane w tym 

zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 1094). 

 Ocenę wydaje się na podstawie pozytywnych wyników z badań próbek wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonanych w ramach prowadzonego monitoringu jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Zarządca wodociągu, Elektrociepłownia Rosnowo Sp z o. o., przekazał do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, sprawozdania z badań będące podstawą 

wydania niniejszego orzeczenia (pismo znak ER 7B/1-1/04/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r.).  

 

 

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym 

ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez  

p.o. Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego  

w Koszalinie  

lek. med. Elżbietę Galińską - Gruchała  

specjalistę chorób zakaźnych 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Elektrociepłownia Spółka z o. o. 

    76-042 Rosnowo 27  

3. aa 
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