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Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Szamotułach 

 

 

    

ON-HK. 9011.128.2022.                                                                      Szamotuły, 22.06.2022 r.  

 

                    

 

Pniewskie Przedsiębiorstwo 

                                                                                  Komunalne Sp. z o.o. 

                                                                                  ul. Wspólna 6 

                                                                                  62-045 Pniewy  

 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w związku                                    

z przekroczeniem stężenia azotynów w punkcie poboru wody uzdatnionej na SUW Nojewo         

i w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej: 

1. pobór próbek wody w dniu 20.06.2022 r. w zakresie parametrów grupy A 

poszerzonych o oznaczenie manganu, żelaza, jonu amonowego, azotynów i 

azotanów  na Stacji Uzdatniania Wody w Nojewie w ramach nadzoru sanitarnego – 

oznaczone stężenie azotynów 0,20 mg/l – wartość dopuszczalna do 0,10 mg/l w 

wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej  lub innych urządzeń 

dystrybucji  (sprawozdanie nr N/1564/2022/LB-WG/PCH/)  

 

2. pobór próbek wody w dniu 20.06.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie 

parametrów grupy A poszerzone o oznaczenie manganu, żelaza, jonu amonowego, 

azotynów i azotanów na sieci wodociągowej –  Szkoła Podstawowa Nojewo  – 

oznaczone stężenie azotynów 0,60 mg/l – wartość dopuszczalna do 0,50 mg/l – 

sprawozdanie z badań nr N/1565/2022/LB-WG/PCH/) 

 

informuje, że w dniu 22.06.2022 r. został wydany Komunikat Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Szamotułach celem poinformowania konsumentów o jakości 

produkowanej wody z wodociągu publicznego Nojewo. 

http://www.gov.pl/web/wsse-poznan
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 Komunikat należy umieścić w miejscach ogólnodostępnych dla ludności oraz na stronie 

internetowej Przedsiębiorstwa oraz Urzędu Miejskiego w Pniewach. 

Ponadto zaleca się znalezienie przyczyny pogorszenia jakości wody, wprowadzenia 

działań naprawczych oraz monitorowania jakości produkowanej wody na SUW Nojewo oraz 

na sieci wodociągowej w kilku punktach zgodności.  

Informację zwrotną na temat podjętych działań naprawczych i terminie poboru 

kontrolnych próbek wody należy przekazać do tut. organu do dnia 27.06.2022r. wraz                       

z informacja o przyczynie pogorszenia jakości wody w wodociągu publicznym Nojewo. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Sprawozdanie nr N/1564/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.06.2022 r. 

2. Sprawozdanie nr N/1565/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.06.2022 r. 

3. Komunikat w sprawie jakości wody. 
 

Do wiadomości: 

1. Burmistrz Gminy Pniewy 

 

MK/DB 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. Bolesława Chrobrego 8, 

psse.szamotuly@pis.gov.pl , tel. 612921534 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: psse.szamotuly@pis.gov.pl 

3.  Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających  

z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), 

mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony  

i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw  na mocy przepisów 

prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, 

którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na 

świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów 

informatycznych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 
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