PAŃSTWOWY
PoWlAToWY lNsPEKToR SAN|TARNY
w sĘpoLNlE KRAJEŃs xllvl
Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22,7,6.2022

Sępólno Kraj., dnia 20.09.20ż2
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY
Na Podstawie art.l Pkt.l, art,4 ust.l,
Ę!t. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o państwowej InsPekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021r, poz. l'95
z późn.zm.), w związku z art.12 ust. l ustawy z dnia
07,06,2001r, o zbiorowYm zaoPatrzerri,, * wodę i
zbiororłym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.IJ, z
2020r,, Poz.2028) oraz § 21 uJt. 1 pkt. 1 rozpoiządzęńaMioirt
u Zdrońa z dnia7 grudnia 20t7r.
w sPrawie jakoŚci wodY przęznaczonej do spózycia ptzezludzi
(Dz. IJ. z 20l7r.l poz, 2294),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zwoznaniu się ze sprawozdaniami zbadań
wody nr:
- 3232412022 z dnia 16.09.2022
- 3232512022 z dnia t6.09.2022
- 3232612022 z dnia 16.09.20rź

sPorządzonYmi Przez tąboratorium Analityczne
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z
o'o" PobranYmi w ramach kontroli wewnętrznej prowadzo
nej ptzez Zal<ładGospodarki Komunalnej SP, Z o,o, w Więcborku, z wodociągu publicznego
o proaŃcji 100-1000 m3ld w Witunii
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Data po_
boru

punkt monitoringowy

13.09.2022

suw witunia

Nr sprawozdania z

zakres badań

badań wody

32324/2022

stwierdzone
przekroczenia wańości

Parametry grupy A do rozporządzeniaMZ z dnia 07,12.2017r. w spra-

brak

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07 .12.20|7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spoąycia przez ludzi (Dz.IJ . z 20l7r .

brak

wie jakości wody przenlaczonej do
spozycia przezludzi (Dz,U. z20l7r
2.

13,09.2022

Piekarniacukiernia w witunii

s232512022

lNsPEKToR SAN|TARNY W sĘPoLNlE KRAJ.

sekretariat,psse

ul, T,.Kościuszki 28, 89-4oo Sępó|no Kraj,
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13.09.2022

3.

szkoła podstawowa
w zakrzewku

32326l2022

A do rozporądzeniaMZ z dnia 07,12.20l7r. w spra-

Parametry grupy

brak

wie jakościwody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 l7r.

poz.2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

w

za

kresie przebadanyc h pa ram etrów mikro biolo gicznych i fizykochemicznych

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie
Na podstawie sprawozdańzptzeprowadzonych badań wody z\rządzenia wodociągowego o
- 1000 m3/d w Witunii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie
Kraj. stwier dził przy datnośćwody do spozyci a przez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda speł_
nia wymagania określonych w zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia
20I7t. w sprawie jakości wody pTzeznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.IJ. z20l7r. poz.2294).
Ocęna niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzetia następnych badń wody z tego urządzenia.
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Zakład GospodarkiKomunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Na - egz. nr

- ęlektronicznie (zgkwiecbork@op.pl)

1

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka, ęlektronicznie (umwiecbork@wiecbork.p1)
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