
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  

W DREZDENKU                       
66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11 
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  

W DREZDENKU 
 

Drezdenko, dnia 06 października 2017 r. 

HK.530.06/01/2017        

    Przedsiębiorstwo Gospodarki  

    Komunalnej Sp. z o.o. 

    ul. Gorzowska 15 

    66-500 Strzelce Kraj. 

   

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie sprawozdania  

z badań nr DL.OBŚ.9051.03107.2017 z dnia 06.10.2017 r. otrzymanego w dniu 06.10.2017 r. 

dotyczącego przekroczeń mikrobiologicznych – Bakterii grupy coli w ilości 9jtk/100ml – wpds (wod. 

publ. Machary) w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego po przeanalizowaniu  stopnia 

zagrożenia, zaleca natychmiast podjąć następujące działania:  

 

1. Poinformować konsumentów o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody. 

2. Poinformować konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej  

z wodociągu publicznego Machary pod warunkiem, że: 

a. woda z ujęcia będzie używana do spożycia po przegotowaniu, woda z sieci nadaje się do celów 

gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej; 

b. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru 

w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl2, prowadzony będzie monitoring 

poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie) 

3. prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej  

z wodociągu publicznego Machary do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym; 

4. o sposobie wykonania poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego               

w Drezdenku; 

5. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-4 

 

Terminy wykonania obowiązków: 

określonych pkt. 1, 2, 3 – natychmiast 

określonych pkt. 4 – do dnia 09 października 2017 r. 

  

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Drezdenku 

mgr inż. Marzena Zasuwik 

 

 

 
Otrzymują:  

1. PGK Sp. z o.o. ul. Gorzowska 15, Strzelce Kraj. 

2. HK 

 

Do wiadomości: 

1. Urząd Miejski Strzelce Kraj. (wersja elektroniczna) 

2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna) 
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna) 

MŁ 
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