PAŃSTWOWY
POW|ATOWY |NSPEKTOR SANITARNY
w sĘpoLNlE KRAJEŃsxllvl
Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22,1 1.5.2022

Sępólno Kraj., dnia 15.09.2022
Egz, w I

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej InsPekcji Sanitarnej (tj. Dz.U, z202Ir.poz,195 zpóżn.zm.),w zv,łiązkllzart.12 ust. 1 ustawy z-dńa
07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.IJ. z
2020r.,poz,2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 7 tozpotządzęniaMinistra Zdrowiaz dńa 7 grudnia 20l7r,
w sPrawie jakoŚci wody przęznaęzonej do spozycia przezludzi (Dz.TJ. z20l7r.,poz.2294),

PAŃ§TWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLI\IE KRAJ.
po zapoznarIiu się ze sprawozdaniani z badań wody nr:
- 3209812022
- 3209912022

z dniazg.08.2022
z dniazg.08.2022

sporządzonymi ptzez
ęz.Lńoratorium
Laboratorium Al
Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp, z
oru sprawozdaniem z badń wody nr:

o.o.

- Ml0l08l2022l288lF 12

z dnia

31

.08.2022

sPorządzonYm Pruez Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. w Legionowie, pobranymi w
ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ZakJad, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
SP. z o.o. w Kamięniu Kraj., z wodociągu publicznego o piodukcji 100-1000 m3ld w Kamieniu
IGaj.
Data poboru
l

23.08.2022

punkt monitoringowy
SUW Kamień Kraj.

|{r sprawozdania z
badań wody

zakres badań

sfwierdzone
przekroczenia wańości

3209812022

Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07 .12.20l7r. w
sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozycia przezludzi (Dz.lJ, z
2017r., poz.2294)

brak

Ml0l08120221288lF

12

pRŃsnruowy pownTowy

lNspEKToR sANlTARNy w sęeólrulr xnru.

ul, T, Kościuszki 28, 89-400 sępólno Kraj.
§ekretariat.psse.seoolnokraienskie(osanepid.ooV.pl
wŃ,oov.ol/web/psse-seoolno_kraienskie
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Urząd Miejski w
Kamieniu Kraj.

3ż09912022

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07 .1ż,20l'7r. w sprawieiakościwody przemaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U, z 20 l7 r .

brak

poz.2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie
Na podstawie sprawozdańzprzeprowadzonych badań wody zurządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Kamieniu Kraj.o Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sępolnie Kraj. stwierdziłprzydatnośćwody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia w;,magania określonych w zńączniku nr I rozporządzeńa Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
ż0I7t. w sprawie jakości wody ptzęzflaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U. z20l7r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego utządzenia.

Poństtowego

Z upowożnianio,

{ierownik

Pflidotsi

Wyk. w

1 egz.

Otrzymują:

1.
2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Strzelęcka 16, 89-430 Kamień Kraj.
nie (biuro@zgkimkamien.pl)
Na- egz. nr 1

-

elektronicz-

Do wiadomości:

l.

Burmistrz Kamienia Kraj., Plac Odrodzenia 6, 89-430 Kamień Kraj.

-

elektronicznie (sekreta-

riat@um.kamienkr.p1)
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