PAŃSTWOWY
PoWlAToWY lNsPEKToR SANITARNY
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Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.I.6.2022

Sępólno Kraj., dnia ż0.09.2022
Egz. nr I

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZLVDZI W ZAKRESIE
WYMAGłŃ nOrY CZĄCYCH SUBSTANCJI PROMIENIOTWORCZYCH
z wodociągu publicznego w Sępólnie

Kraj.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj, w zvnązkuz art.I pkt.1, art.4
ust.l pkt. 1ustawy zdnia14marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnęj (tj.Dz.U.z202Ir.
poz. I95 zpóźn.zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków Cj. Dz.U. z 2020r., poz.2028 z pożn. zm.) oraz § 15
ust. 1, § 21 i §22rozporządzeńaMinistra Zdrowiazdńa7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
przeznaazonej do spozycia pruęz ludzi (Dz. U. z 20I7r,, poz. 2294), po zapoznaliu się z wynikiem
badania laboratoryjnego próbki wody surowej pobranej w ramach monitoringu substancji
promieniotwórczych w dniu:
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stwierdza
prrydatność wody do spożyciaprzez ludzi w zakresie substancji promieniotwórcrych
z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj.
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 Sępolnie ltaj.
zrealizowano w ż0I7r. Zgodnie z zapisani obowiązującęgo rozporządzenia w sprawie jakości
wody przeznaazonej do spozycia uzyskane wyniki badń wskazały na potrzebę wykonania badń z
pnŃsnryowv powlATowy
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częstotliwościąco 5 lat.
W dniu 12.09.2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. przekazń
do Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. kolejne sprawozdanie z
badania przedmiotowego ujęcia, które zostało zrealizowrane w Głównym Instytucie Górnictwa,
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, Plac Gwarków I,40-166 Katowice (numer
akredytacji AB 005).
Wyniki badania probki pobranej w dniu 13.06.2022 z ujęcia wodociągu publicznego w
SępÓlnie Kraj. wykaz ały, że stężenia aktywności trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra226 i Ra-228 spełniają wymagania określonew załączniku nr 4: częścA - wymagania dotyczące
substancji promieniotwórczych oraz częśćB - stężenia pochodne dla promieniotwórczości w
wodzie, Rozporządzenie Ministra Zdrowta z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U . z2017r., poz.2294)
Zgodnie z § 15 ust. 2 w/w rozporządzenia następny pomiar trytu oraz stężenia izotopów
radu Ra-226 iRa-228 powinien być wykonany za 5latlicząc od dnia pobrania czyli w 2027r.
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Otrzymują:

1.
2.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp, z o.o. w Sępólnie Kraj.
Ala - egz. nr I

- elektronicznie (kontakt@zgksepolno.pl)

Do wiadomości:.

1.

Burmistrz Sępólna Kraj.

- elektronicznie (sekretariat@gmina-sepolno.pl)
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