PAŃSTWOWY
POWIATOWY lNSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM

Znak sprawy: N.HK. 9022,22.r.6.202I

Sępólno Kraj., dnia l0.I2.20żI
Egz. m 1

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.1 pkt,l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dńa 14 marca 1985r. o Pństwowej
Inspekcji Sanitamej (tj. Dz.U. z 202Ir, poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200lr. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.
z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 tozpotządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r, w sprawie jakościwody przeznaęzonej do spozycia pruęz ludzi (Dz. TJ. z 20I7t,, poz.
2294),

PAŃSTWOWY POWIAT9WY I|{SPEKTOR SA|{ITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniatni z badań wody nr:
- L.9051 .2.II7.2.202tlLF z dniazg,10.202I
- L.905 1 .2.1 17 .2.202I lLM z dńa 28.10.202l
- L.905L2.I 17 .1.202l lLF z dnia 29.10,202I
- L.9051 .2.117,L202I1LM z dńaż8.I0.202I
- L.905I.2.II7 .3.202I|LF z dnia 15.II.20żI
- L.9051 .2,117 ,3202I[M z drua28.10.2021
sPorządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
BYdgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakościwody prowadzon
pire, organy Inspek"go Zakładu
cji Sanitarnej z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. należącego do
bospodarki
Komunalnej w Sępolnie Kraj. Sp. z o.o.
Data
poboru

1.

25.10.202l

Punkt
monitoringowy
SUW Sępólno Kraj.

Nr sprawozdania z badań wody
L.9051 .2,I17 .1.20ż
1/LF

Ls051.2.117 .1.202
1/LM

*,*Ę,Ul

zakręs badań

Parametry grupy

stwierdzone
przekroczenia
wartości

A do rozpo-

ruądzeniaMZ z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakości

brak

wody przęznaczonęi do spożv-
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cia przezludzi (Dz.U. z 2017r.

poz. ż294)

ż.

25.!0.2021

szkoła podstawowa
w Zbożtt

L.905L2.1I,7 .2.202

Paramehy grupy A do rozporządzeniaMZ z dnia

1lLF

L.9051.2,1

11

.2.202

1/LM

07

brak

.12.2017t. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi (Dz.U. z20l7r.,

poz.2294)

L.905I.2.I17 .3,202

J.

25.I0.202I

Kotłownia w Niechorzu

1lLF

L.905 l .2.11,7

.3

.202

1/LM

Parametry grupy

A i B do roz-

brak

porządzeniaMZ zdnia
07.I2.201r'7r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spo4lciaprzez ludzi (Dz.U. z20l7r.,
poz.2294)

Opis probki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatność wody do spoĘcia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdaf-zprzeprowadzonych badań wody z wodociągu Publicznego w
Sępólnie Kraj., Pańsiwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępólnie Kraj. stwierdził przYdatnośó wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania Ókreślone w zńączrriku nr 1 rozporządzenia MinistraZdrovłtaz dnia 7 grudiiu zotlr. w sprawie jakościwody pIzeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U. z 20I7r. Poz.
2294).

ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badań wod} z tego
urządzenia.
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie
Ala * egz. nr 2

Kraj. - egz, nr
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Do wiadomości:

1.

Burmistrz Sępólna Kraj. (sekretariat@gmina_sepolno.pl)
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