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Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej In-

spekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. 195), w zvnązkv z art. 12 ust, 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tl.Dz.U. z
2020t., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. l tozporządzęnia Ministra Zdrońa z dńa 7 grudnia 20I7r.
w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.U. z20I7r.,paz.2294),

, i,]
pAŃs Twowy powlATo\Ąrł IN§pEKToR SANITARNy

W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniamizbadń wod} nr:

- L.905 1 .2.II8.2.202I lLM z dńa 0ż.1, 1 .202l
- L.905 1 .2.1I8.2.2I lLF z dnia 02.I I.202l

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonęgo przez organy Inspekcji
Sanitarnej z wodociągu publicznego w Pęperzynie należącego do Zakładu Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Więcborku

Data pobo-
ru

punkt monitorin-
goWy

Nr sprawozdania
z badń wody

zakres badań Stwięrdzo-
ne przekro-
czenia war-

tości

1 27.1,0,ż02I Szkoła
w Pęperzynie

L.905I.2.1I8,2.2
02IlL}i{

L.9051.2.1I8.2.2
IlLF

Parametry grupy A do rozporządze-
niaMZ z dnia 0'7 .12,20l7r. w spra-
wie jakości wody przeanaczonej do

spozycia pr zez ludzi (Dz.U. z 20 77 r.,
poz,2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona
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w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdńzprzeprowadzonych badń wody zurządzeńa wodociągowego o
produkcji <100 m3/d w Pęperzynie, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępóinie ńaj.
stwierdził przydatnośó wody do spożyciaprzez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda speł-
nia wymagania określone w zŃączńku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. IJ . z 20I7r. poz. 2294),

Ocena niniejsza jest ważna do czasu ptzeprowadzenia następnych badan wody z tego urzą-
dzeńa.

W),k, w 1 egz.

Otrzymują:

l, ZakładGospodarkiKomunalnejSp.zo.o.wWięcborku(zgkwiecbork@op.p|)-elektronicznie
2. Ala- egz, nr 1

Do wiadomości:

3. Burmistrz Więcborka (umwiecbork@wiecbork.pl) - elektronicznie

_ Z upoważnienia
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