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Znak sprawy: N.HŚ. 9022.2ż.12.6.2022

Sępólno Kraj., dnia 15.09.2022
Egz. nt I

OCEI\A JAKOŚCI WODY
PRZEZI\ACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZLIJDZI W ZAKRESIE
WYMAGłŃ OOTY CZĄCYCH SUBSTANCJI PROMIENIOTWORCZYCH
z wodociągu publicznego w Orzełku
Pństwowy Powiatowy Inspektor Sarritarny w Sępólnie Kraj. w związkll,z art.I pkt.1, art.4
ust.1 pkt, 1ustawy zdnia14marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnęj (tj.Dz.|J.z202Ir.
Poz. I95 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dńa 7 częrwca 2001t, o zbiorowym zaopattzentu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściękó* (tj. Dz.IJ. z 2020t., poz,2028 z poźn. zm.) oraz § 15
ust. 1, § 21 i § 22rozpotządzenia Ministra Zdrowiaz dńa 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
Przeznaczonej do spozycia ptzęz ludzi (Dz. U. z ż0I7r., poz, 2294), po zapoznaniu się z wynikiem
badania laboratoryjnego próbki wody surowej pobranej w ramach monitoringu substaneji
promieni otw ót czy ch w dniu :
, 13.06.2022r., sprawozdanię zbadannr SCR/1/3 508lż022lRD z dńa09.08.2022

PrzydatnoŚÓ

stwierdza
wody do spożyciaprzez ludzi w zakresie substancji promieniotwórcrych
z wodociągu publicznego w Orzełku

jednoczeŚnie informu jerże w zakresie zbadanego poziomu stężenia substancji
promieniotwórczych trytu oraz izotopów Ra-ż26 i Ra-228
- spełnia obowiązujące wymagania radiologiczne

UZASADNIENIE
Badanie wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych ujęcia
głębinowego stanowiącego źródłozaopńrzenia wodociągu publicznego w Orzełku zrealizowano w
20l7t. Zgodńe z zapisami obowiąującego rozporządzeniaw sprawie jakościwody ptzeznaczonej
do spożycia uzyskane wyniki badań wskazały na potrzebę wykonania badan z częstotliwością co 5
Iat.

PAŃSTWOWY POW|ATOWY

lNsPEKToR sAN|TARNY W sĘPoLNlE KRAJ.

u|. T. Kościuszki 28, 89-400 sępólno Kraj,
sekretarlat,psse,seoolnokraienskie@saneDid,ooV.pl
www,oov,ol/web/osse-seooIno-kraienskie

Strona

1

z2

I3.09.2022t. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Kamieniu Kraj. przekazał kolejne badania przedmiotowego ujęcia, które zostało zrealizowane w
Głównym Instytucie Górnictwa, Zespoł Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, Plac
Gwarków I,40-166 Katowice (numer akredyacji AB 005).
Wyniki badania próbki pobranej w dniu 13.06.2022 z ujęcia wodociągu publicznego w
Orzełku v,ykazńy, że stężenia aktywności trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Pta-ż26 i
Ra_228 spełniają wymagania określonew zńączniku nr 4: częśćA - wymagarria dotyczące
substancji promieniotwórczych oraz częśćB - stęzenia pochodne dla promieniotwórczości w
wodzie, Rozporządzenie Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 20l'lr. w sprawie jakościwody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U . z 20I7r., poz.2294)

W dniu

Zgodnte z § 15 ust.2 w/w rozporządzenia następny pomiar trytu oraz stęzenia izotopów
radu Ra-22 6 ifua-2ż8 powinien być wykonany za 5 Iatlicząc od dnia pobrania czyli w 2021r.
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Wyk. w 1 eez.
Otrzymują:

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej sp. z o.o. w Kamięniu Kraj.
(b

iuro@.zgkirnkamięn.p l)

2, Na-

egz. nr
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elektronicznie
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Do wiadomości:

1.

Burmistrz Kamięnia Kraj,

-

ęlęktronicznie (sekretariat@um.kamienkr.pl)
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