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OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZLIJDZI W ZAKRESIE
WYMAGAI{ D O T Y CZ ĄCYCH SUB STANC JI PROMIENIOTWORC ZYCH
z wodociągu publicznego w Wałdowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w zńry.ku z art.I pkt.1, art.4
ust.1 pkt. 1ustawy zdnta14marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.DzU.z202Ir.
poz. I95 zpóźn.zm.), art. 12 ust. 1 ustawy zdnia7 częrwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniuw
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściękow(tj. Dz.U. z 20żOr., poz.20ż8 z poźn. zm.) oraz § 15
ust. 1, § 21 i § 22tozpotządzeńa Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
przęznalzonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20I7r., poz. ż294), po zapoznarliu się z wynikiem
badania laboratoryjnego próbki wody swowej pobranej w ramach monitoringu substancji
promieniotwórczych w dniu:
- 13.06.2022r., sprawozdanię zbadannr SCV1/3 500l2022lRD z dńa09.08.2022

stwierdza
prrydatność wody do spożyciaprz,ez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych
z wodociągu publicznego w Wałdowie
jednocześnie informu jerże w zakresie zbadanego poziomu stężenia substancji
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UZASADNIENIE
Badanie wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych ujęcia
głębinowego stanowiącego źródłozaopatrzenia wodociągu publicznego w Wałdowie zręalizowano
w 20I7r. Zgodnie zapisami obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody
ptzeznaczlnej do spozycia uzyskane wyniki badań wskazały na potrzebę wykonania badań z
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częstotliwościąco 5 lat.
W dniu IŻ.09.2022r. Zal<ład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie KrĄ. przekazał
do Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. koĘne .p.u*ord*i" ,
badania przedmiotowego ujęcia, które zostało zrealizowane w Głównym Instytucie Górnictwa,
Zespół Laboratoriow Badawczych i Wzorcujących GIG, Plac Gwarków I,40-166 Katowice (numer
akredyacji AB 005).
WYniki badania próbki pobranej w dniu 13.06.2022 z ląęcia wodociągu publicznego w
Wałdowie v,rykazały, ze stężenia aktyr;vności trytu orazizotopów promieniotwórczycń radu: pi-zze
i Ra-228 spełniają wymagania określone w załączniku nr 4: częścA - wymagania dotyczące
substancji promieniotwórczych oraz częścB - stężenia pochodne dla promieniotwórczóści-w
wodzie, Rozporządzenie Ministta Zdtowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
przęznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z20l7r.,poz,2294)
Zgodnie z § i 5 w/w rozporządzenia:

- ust. 2 następny pomiar trytu oraz stężenia izotopów radu Ra-226 i Ra_228 powinien
5latlicząc od dnia pobrania, czyliw 2027r.

byó wykonany za

- ust. 9 następny pomiar stężenia aktywności radonu w wodzie powinien być wykonany
po 6 miesiącach licząc od dnia pobrania, dalsze działaniazależąod wyniku następnego badania.
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Zakład GospodarkiKomunalnej sp. z o.o. w Sępólnie
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