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Z.alśDlalv]:N.IIŚ,9022,22,2 j,2022

sępólno

KĄ,,

dnia 02,11,2022

OCENA JAKOŚCl WODY
Na podsla*ie an.] pk1,1, an.4 ust.1 płt, 1 usta§l z dnia 14 marcl 1985r, o PaństBostj iń

spekcjislDillnej (tj Dz|J. z 7a21l. paz.195 zpóźn zm,).Wz§iązkuzań, 12 ust, l uśawyz
dnia 07,06,200]r, o zbiomrym zaopatzeniu R wodę i zbioroł]m odprcwadzaniu ściekó\,(1j.
Dzu. z żo2at. paz,2028 zp6Łń, żń.) ol& § 21 ust, 1 płi l rozporządzenia Minislra Zdlo},ia z
dnia ? grudnia 20l7r. u, spra§ie jakościNody plzezmczonej do spoży.ia pue, lldzi (Dz U, z

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPDKTOR SANITARNY
w sĘPÓLNItr KRAJ.
po zapoznmiu się 2e

splawożdMiani ż badań wody ro:

L,9051,2,I57,1,2022/LM z dnia 27,I0.2022
, L.9a5l .2.151 .1 .2zlL| z dnia 27.1a.7a21
L.9a51 .2.1sl .2,20ż2/LM z dnin ż'1 ,|0.2022
- L.9a5l .ż,l51 2,22lLF z dni^27.1a.2a22
- L.9a5l 2.151 .32022|LM z ańa 21 .l0 2022
L.9051,2,15?,3,22lLF z dnia 27 l0.2022
_

sForządzonyńi przez Dzial kbonloiyjne vojeyódzkiej slacji sanilmo,Epidemiologicżnej lV
Bydgoszczy. pobrmej q rmach ńonnońgujŃości *odt plówadzóne€o pźez organ, ]nsPckcii
smilm.j z wodociągu publiczrcgo wlldołie nlleżłco8o do zlklldu cfupodarki Konu_
nalnej sp. z o.o. w sępolnie K.,j,

ł

yL jlkóti \{dr pft bR.bjtj do
\Po,y!i!Pq ldżj(DZ U u Ż0l7l,.

NSPEKTOR SANIARNY W SĘPÓLNE

KMJ

wjd

j,loś.i\tdy ptzł&bn.j Jo
F-zlldzj(Dz U. z20l7..

spdźJ,.ia

wć],bślvody pl}aebrcj ó
z]0l7r,

spożyci3 plIu fudzi(DzU.

w żrkre§ie przebndanych

piraDetrów

stwi€rdzt
nrżvditnośówodv do śDonci!Drzez ludzi
flza8ad.ieni.
Na podstawic spnwozdm z pź€proMdzonych badań {ody ż uzqdzeDia *od@iągow.eo o
produkcji l00 _ 1000 n]/d w waldowie, Pańslwo$T Po{iatowy Inspektor smiiańy Ń sęŃlnie
Kraj , sN,jeldził pźyda tnośó wody do s pożyc ia przez ludzi,
w zakrcsie przebadeych parmetół ń ikrobiologicznych i nzykocneDicznych łoda spel
nia sx,magmia okĘślonlchtV załącznilu l rozporządzenia Minisrm Zdrowia z dnia 7 Efudnia
20l 7r, *, splawie j Bkościłody przeznaczonej do spożycia przez lldzi (Dz, u, z 20171. póz. 2294).
ocena ninicjszajest Mżna do czasu pźeFowadzenia następnych badań wody z icco urzą,
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