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Znak sprawy: N,HK. 9022.22.IL] .202I

Sępólno Kraj., dnia I0.I2.202I
Egz. nr 7

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art,4 ust. 1 pkt, 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202lr. poz. I95), w związkv z arl. 12 ust, 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowymzaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.
z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 tozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
Ż0I7r. w sprawie jakościwody ptzeznaęzonej do spozycia przęz ludzi (Dz.IJ. z 2017r., poz.
2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniamiz badań wody nr:
- L.9051 .ż.I38.2.202I|LF z dnia03.I2.202l
- L.905 |.2.138.2.202I lLM z dnia 02.12.202l
- L.9051.2.138.1 .202llLF z dnia03.12.202I
- L.905 1 .2.I38.I .202I lLM z dnia 02.12.202I
- L.9051 .2.138.3.202I1LF z dnia03.I2.202I
- L.905 1 .2.138.3.202I lLM z dnia 0ż.I2.202I
sPorządzonym ptzęz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
BYdgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzon ęgo ptzęz organy Inspekcji Sanitarnej z wodociągu publicznego w Kamieniu Kraj. należącego do Za&adu Gospo_
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. Sp. z o.o.
Data
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29.11.202|

Punkt
monitoringowy
SUW Kamień Kraj.
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ciaprzez ludzi (Dz.U. z2017r.,
poz.2294)
L.905 i .2.II,7 .2.202

2.

29.11.20ż1

Urząd Miejski w
Kamieniu Kraj.

IlLF

Parametry grupy

L.905l .2.II7.2.202
1/l,M

A do rozpo-

brak

rządzeniaMZ z dnia
07.12.ż0I'7r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spoĄ-

cia przezludzi (Dz.U. z 2017 r.,

poz,2294)

L.9051.2,11,7 .3,202

1

J.

29,11.2021

Szkoła w Dużej

Cerkwicy

L.905I .2.117

A do rozporządzeniaMZ z dnia

brak

Parametry grupy

1/LF
.3

.202

1/LM

0'7.12,201,7r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spoĄ-

ciaprzez ludzi (Dz.U. z2017r.,
poz.2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatność wody do spoĘcia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdńzprzeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego w
Kamieniu Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie K.raj. stwieńził przy,
datnośó wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określone w zńączniku nr 1 rozpotządzenia MinistraZdtowtaz dnia 7 grudńaż0l7r. w sprawie jakościwody przęznacżonej do spozycia przezllldzi (Dz.U. z20I7t.poz.
2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody
lrządzenia.
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Otrzymu.ią:

1. Zakład Gospodarki
2. A]a* egz. nr 2

Komunalnej iMieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. _ egz. nr

1
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