PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR SANITARNY
w sĘpolNl E KRAJ EŃsxllvl
Znak sprawy: N.HŚ. 9022,22.5.8.2022

Sępólno Kraj,, dnia 20.10.2022
Egz. nr I

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawię art.1 pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. I95 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 07.06.2001r, o zbiorow)rm zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj.
Dz.U. z 2020t., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I tozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7t. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzęzludzi (Dz.U. z20l7r., poz,2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ,
po zapoznaniu się ze sprawozdan ianu zbadań wody
-

nr:

L,905 1 .ż.I45.I.2022lLM z dńa 13.10.2022
L.905 1 .2.I 45.LLL|LF z dnia 13.10.2022
L.9051 .2.145.2.2022lLM z dnia 13.10.2022
L.9051 .2.145.2.22lLF z dnia13.I0,ż022
L.9051 .2.145.3.2022lLM z dńa 13.10.2022
L.9051 .2.145.3.22lLF z dnia13.10.2022

sporządzonymi przez Dział Lńoratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Runowie
nal
do zakladu Gospodarki komunalnei so. z o.t ).w
rku
Data
PuŃt
Nr sprawozdaniaz
zakres badań
stwierdzone
poboru

1

l0.10,2022

monitoringowy

suw

w Runowie

badań wody

przekroczeni
a wartości

5 1 .2.1 45 .1 .2022lLM
L.9051.2.|45.1,22/LF

A do
MZ z dnia

Param,etry grupy

L.90

r

ozp or ządzenia

07 .12.2017 r. w sprawie

brak

jakościwod;

zeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U, z 20l7r., poz. 2294)
pr

2.

10,10.2022

szkoła podstawowa L.9051 .2.I45 .2 .2022lLM
w Runowie
L.9051.2,145.2.22lLF

A do
MZ z dnia

Parametry grupy
r

ozp or ządzenia

brak

07,12.2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do sp oĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z 20l7r., poz. 2294)

sTWoWY PoWlAToWY
lNspEKToR sANlTARNy w sęeótrute xRR,l.

ul. T. Kościuszki 28, 89-400 sępólno Kraj.
sekretariat.psse.SepoInokraienSkie(o§aneDid.goV,pI WWW,ooV.Dl/Web/D9se-sepolno-kraienskie

Strona

1

z2

l0.10.2022

J.

przedszkole
w Borzyszkowie

Ls

A do
MZ z dnia

brak

Parametry grupy

0 5 1 .2. I 4 5 .3 .2022 lL}|I
L.905]r.2.I45,3.22lLF

r

07

ozp or ządzenia

.12.2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. z 20I'7r.. poz. 2294\

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatnoŚĆ wody do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawoz dń z przeprowadzonych badań wody z vrządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Runowie gm. Więcborko Pństwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatność wody do spozyciaptzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonychw zńączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7
grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. z20l7r. poz.

i

2294).

Ocena niniejsza jest wńna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody
urządzenia.
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Wyk. w 2 eez.
Otrzymują:

I.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Pocztowa 2,89-410 Więcbork
egz. nr 2

2. Na-

-

egz. nr

1

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka, ul. Mickiewic za, 89-4l0 Więcbork

- elęktronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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