PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR SANITARNY
w sĘpolNlE KRAJEŃsrcnł
Znak sprawy: N,HŚ. 9022,22.3.8.2022

Sępólno Kraj., dnia 20.09.2022
Egz. nr I

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202It, poz.I95 zpóźn.zm.),w związkuz art.12 ust. 1 ustawy z dnia
07 .06.2001r. o zbiorowym zaopŃrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t1, Dz.U. z
2020t., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt, I rozporządzęnia Ministra Zdtowia z dńa 7 grudnia 20I7t.
w sprawie jakościwody ptzęznaęzonej do spozycia przezludzi (Dz.U. z20l7r.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ,
po zapoznaniu się ze sprawozdaniarni zbadń wody nr:

z dnia16.09.2022
- 323ż812022 z dnia16.09.2022
- S232912022 z dnia 16.09.2022
- 3232712022

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z
o.o., pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej ptzez Zal<ład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku, z wodociągu publicznego o prodŃcji 1000-10000 m3/d w Więcborku
Data poboru

1

13.09.2022

punkt monitoringowy

zakres badań

Nr sprawozdania z

stwierdzone
przekroczenia wańości

badań wody

SUW Więcbork

32327 /2022

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07 .12 .2017r , w sprawie jakościwody przeznaczonej do
spozycia przez lvdzi (Dz.U. z 20 17 r.,

brak

A do rozporządze-

brak

poz.2294)

2.

13.09.2022

Oczyszczalnia Ścieków w Więcborku

3232812022

Parametry grupy

niaMZzdnia 07.12.ż0l7r. w spra-

wie jakościwody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U. z 20 17 r.

poz.2294)

TWOWY POW|ATOWY

lNspEKToR sANlTARNy w sĘpólNle rRR.l.
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13.09.2022

J.

DPS w Suchorączkt

3232912022

Parametry grupy A d,o rozporządzenia MZ z dnia 07 .l2.20l7r. w sprawie jakościwody przezraczonej do
spoĄcia przez lldzi (Dz.U. z 20 1'7 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 sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o
- 10000 m3/d w Więcborku, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sę_
pólnie Kraj. stwierdziłpnydatnośćwody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określonych w zŃączniku nr l rozporządzeńa Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia
20I7t. w sprawie jakościwody plzeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. IJ . z20l7r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęnia następnych badń wody z tego utządzęnia.
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, w Więcborku.

Ala - egz, nr

- elektronicznie (zgkwiecbork@op.pl)

1

Do wiadomości:

l.

Burmistrz Więcborka

-

elektronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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