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FRUIT Polska Spółka z o.o. S.K.A.
620 Dwikozy, ul. Sandomierska 109

Ocena

ry

jakoŚci wody do spoĘcia
z wodociągu administrowanego przez T.B. FRUIT Polska Spółka z o.o, S.K.A.
27 - 620 Dwikozv. ul. Sandomierska 109
D ziałaj4c na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz' 14|2 z póżn. zm.), w związku Z $ 17 ust. 1 pkt 4
rozpotządzenia Ministra Zdrowia w Sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi z dnia l3 listopada2015r. (Dz. U. 22015 r.,poZ.1989),
W oparciu o przedł'oŻonesprawozdanie Nr 58/3675110412017z dnia 28.04.2017 r.
(datawpływu 08.05.2017r,) z badania laboratoryjnegowody przeprowadzonegona zlecenie
T.B. FRUIT Polska Spótka z o.o. S.K.A.. 27 - 620 Dwikozy, ul. Sandomierska 109
wykonanego przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Srodowiskowe 43-200 Pszczyna,
ul. Cieszyńska,
w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu przegl4dowego' z wodociągu
T.B. FRUIT Polska Spółka Z o.o. S.K.A., 27 - 620 Dwikozy, ul. Sandomierska 109,
zarządzanegoprzez wiw Spółkę.
punkt pobraniapróbki: Hydrofornia - woda uzdatniona,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu
dokonał oceny jakości wody ptzeznaczonej do spożycia w odniesieniu do wymagań
zawartych w rozpotządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożyciaptzez|udzi z dnia l3 listopada2015 r. (Dz. U. z2015 t., poz. l989) i
stwierdził:
przydatnośćwody do spożycia
z wodociąguT.B. FRUIT Polska Spółka z o.o. S.K.A.
27 - 620 Dwikozv. ul. Sandomierska 109
Uzasadnienie:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie
przekazanego przez T.B. FRUIT Polska Spółka z o.o. S.K.A. 27
620 Dwikozy,
ul. Sandomierska 109 (podmiot odpowiedzialny za jakoŚc wody w w/w wodociągu)
sprawozdan|a Z przęprowadzonych badań jakoŚci wody Nr 58/3675110412017z dnia
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f8.04.20I7 r.' sporz4dzonegoprZęZ SGS Polska Sp. Z o.o. LaboratoriumSrodowiskowe
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska, posiadaj4cego akred1tację, stwierdził' przydatnośćwody
do spożycia. Jakość wody spełnia wymagania okreŚlone w załącznlkach 1-4
do rozpotządzenia w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem
przeglądowym.
Badania zrea|izowano zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.
Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonał przedstawiciel Laboratorium SGS
Polska Sp. z o.o. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie zgodnie z metodąpobierania
PN-ISO 5667-5:2003,PN-EN ISo 19458:2007(podanąw Sprawozdaniuzbadail).
Zgodnie z $ 17 ust. 1 pkt 4, ust. 5 rozporządzeniaMinistra Zdrowia w sprawiejakości
wody przęznaczonejdo spożyciaptzęz|ldziz dnia i3 listopada2015 r, (Dz. U. z2015 t.,
poz. 1989), właŚciwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitamy
informuje właściwegowójta (burmistrza' prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności
lub braku przydatności wod}' do spożycia oraz wydanych zaleceniach w przypadkach
o których mowa w ust.l pkt2-4.
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