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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), §20 ust.1 pkt.10, §21 ust.1 pkt.1 oraz §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 ze sprawozdaniem z badań nr
1185/19 z dnia 31.05.2019r., oraz nr ŚR/K/1043/19 z dnia 19.06.2019r., próbek wody pobranych w
ramach  kontroli  urzędowej  w  dniu  28.05.2019r.  z  budynku  mieszkalnego  nr  2/3  w Deborogach,
stwierdza,  że  woda  przeznaczona  do  spożycia  przez  ludzi  dostarczana  z  ww.  wodociągu  spełnia
wymagania  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  grudnia  2017r.  w  sprawie  jakości  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.

Zakres  badań  obejmował  parametry  opisane  w  załączniku  nr  1  „Parametry  i  wartości
parametryczne jakim powinna odpowiadać woda”, część A „Parametry mikrobiologiczne”, tabela 1,
pkt. 1, 2, część B ,,Parametry chemiczne" pkt. 2 - 8, 11 - 26 oraz część C „Parametry wskaźnikowe”,
tabela 1, pkt. 1, 2 i tabela 2, pkt. 2 - 6, 8 - 15, część D ,,Dodatkowe wymagania chemiczne" tabela 2
pkt 3. do ww. rozporządzenia. 

Badania wykonane zostały przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Koszalinie.  

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.

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym 
ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez 
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