
PAŃSTWOWY
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Sępolno Kraj., dnta 27,1,ż.2021
Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawię art.l pkt,l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 maręa 1985r. o Pństwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U, z 202lr. poz, I95), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowymzaopattzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.U,
z 2020t,, poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody pTzęznaczonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U. z 20I7r., poz.
2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdanianiz badań wody nr:
- 332161202I z dnia}7.I2.202I
- S32I712021 z dnia07.12.2021
- S3218/202I z dnia07.I2.202l

sporządzonym przęzlaboratorium Analityczne Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z
o,o. oraz sprawozdanięm nr:

- O l 0 l 1,2l202t l I23 lP 12 z dniall.I2.ż02I,
pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. należą-
cego do Zal<łada Gospodarki Komunalnej w Sępolnie Kraj. Sp. z o.o.
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nia z badań wo-

dv

zakres badń stwierdzone
przekroczenia

wartości

1
07.12.2021 SUW Sępólno Kraj.

S32I6120żl

ol0lI2l202Il12
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Parametry grupy A i B do roz-
porządzeniaMZ z dnia

07 .l2,2017r. w sprawie jakości
wody ptzeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi (Dz.U. z 2077 r.,

poz.2294)

brak
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2.
0,1.12.202I szkoła podstawowa

nr1
w Sępólnie Kraj.

S32I7l202I Parametry grupy A do rozpo-
rządzeniaMZ z dnia

0'7.12.20l'7r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozy-
ciaprzez ludzi (Dz.U. z2017r.,

poz.2294)

brak

J.
07.12.2021 Kotłownia w Nie-

chorzu
S32I8l202I Parametry grupy A i B do roz-

porządzetiaMZ z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spolf-
ciaprzez ludzi (Dz.U. z2017r.,

poz,2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

przydatność wody do spozycia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdańzprzeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego w
Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępólnie Kraj. stwierdził przy-
datność wody do spożyciapnzez ludzi.

W zakresie przebńanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określone w zńączniku nr 1 rozporządzenia MinistraZdtowiaz dnia7 grud-
nia 20I7r. w sprawie jakości wody pIzęznaczonej do spozycia przez htdzi (Dz. U. z 20I7t. poz.
ż294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęnia następnych badań wody z tego
vrządzenia
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Otrzymu.ją:

1 . Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Iłaj. (kontakt@zgksepolno.pl)- ęlęktronicznie
2. Na - egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sępólna Kraj. (sekretariat@gmina-sepolno.pl) - elektronicznię
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