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ON-HK.903.272.2021

Wójt Gminy Gizalki

ul. Kaliska 28
63-308 Gizalki
Państwowy

14 marca 1985r. o

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 202lr. poz.195), art. 12 ust.I ustawy z dnia

7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w
poz. 2028) oraz wyników

badań

wodę

i zbiorowym odprowadzaniu

wody wykonanych w ramach kontroli

ścieków

urzędowej

(Dz.U. z 2020r.

wodociągu

z

Orlina

pobranych do badania:
-w dniu 06.07.2021 ., sprawozdanie nr HKL/N-853/202 l, nr HKL/N-854/202 l z dn. 09.072021 r.,
stwierdza,

że

woda odpowiada wymaganiom z

załącznika

nr 1 (w badanym zakresie) do

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do
(Dz.U. z 20 l 7r. poz. 2294 ze zm.) i na podstawie § 21 ust. I w/w
do

spożycia.

Do

wiadomości :

Zakład

ul.

mb

Komunalny Gizałki Sp. z o.o.
17, 63-308 Gizałki

Wrzesińska

rozporządzenia

rozporządzenia

spożycia

stwierdza jej

przez ludzi

przydatność
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Pleszew, dn. 27.07.2021 r.

ON-HK.903.1. 271.2021

Wójt Gminy Gizalki

ul. Kaliska 28
63-308 Gizalki

Państwowy

14 marca 1985r. o

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt I ustawy z dnia
Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 202 lr. poz. 195), a1t. 12 ust.l ustawy z dnia

7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w
poz. 2028) oraz wyników

badań

wodę

i zbiorowym odprowadzaniu

wody wykonanych w ramach kontroli

ścieków

urzędowej

z

(Dz.U. z 2020r.

wodociągu Gizałki

pobranych do badania:
-w dniu 06.07.202lr., sprawozdanie nr HKL/N-855/21, nr HKL/N-856/21, nr HKL/N-857/21
z dn. 09.07.2021 r., sprawozdanie nr N/1530/21 z dn. 08.07.2021 r.,
stwierdza,

że

woda odpowiada wymaganiom z

załącznika

nr I (w badanym zakresie) do

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do
(Dz.U. z 20 l 7r. poz. 2294 ze zm.) i na podstawie § 21 ust.I w/w
do

spożycia.

Do

wiadomości:

Zakład

ul.

mb

rozporządzenia

rozporządzenia

spożycia

stwierdza jej

przez ludzi

przydatność

Komunalny Gizałki Sp. z o.o.
17 63-308 Gizałki

Wrzesińska
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