PAŃSTWOWY
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Znak sprawy: N.HK. 9022.22.12.6.2021

Sępólno Kraj., dnia 04.IL2021
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z drtta 14 marca 1985r. o Pństwowej
Sanitarnej (tj. Dz,U. z 202It. poz. l95), w zwiryku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
lrył.Ęi
a7 .06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.IJ .
z Ż020r., Poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 tozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakościwody ptzęznaczonej do spozycia przęz tudzi (Dz. U. z 20I7t., poz,
2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniani z badń wody nr:
- L.905 1.2. 1 1 8, 1 .202I lLM z dnia 02.IL202I
- L.905 l .2.I 18.L202I lLF z dnia 02.1 I .2021,
sPorządzonYm PrZęz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji sanitarno-epidemiologicznej w
BYdgoszczY, Pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego płr", org*y Inspekcji Sanitarnej z wodociągu publicznego w Orzełku należącego do Zailadu Gospodarki Ko_
munalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj.
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Data poboru
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w Obkasie

ringowy

Nr sprawozdania zbadań
wody
L.9051.2.1 18.1

202IlLM

L.9051.2.1 18.1

202llLF

zal<ręsbadań

stwierdzone
przelcoczenia
wartości

A do rozpotządzeniaMZ z dnia
07.12.20l7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia ptzezludzi
(Dz.U. z 20l7r., poz. 2294)
Parametry grupy

brak

Opis próbki: woda uzdatniona
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Strona

1
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stwierdza
przydatność wody do spoĘcia przezludzi
uzasadnienie
Na Podstawie sPrawozdńzprzeprowadzonych

badań wody z wodociągu

publicznego w
orzełku, PństwowY P9wialowv tnspJktor Sanitńy w Śępólnie
Kraj. stwie rdził ptzydatnośó
wody

do spożyci a przez ludzi.
W zakresie Parametrów mikrobiolo gicznych i fizykochemicznych
woda nie spełnia wy_
magań okreŚlonYch w załączniku 1 C rozpórządzeniaiuńistra
Zdrowia z dnia7 grudnia 20l7t.
w sPrawie jakoŚci wody przeznaczonej do-spozy ciaptzezludzi
(Dz.|J. z 2017r:. poz.2294),
Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia
następnych badań wody z tego

tłządzenia.
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Komunalnej i Mieszkaniowej Sp, z o.o. w Kamieniu Kraj. (biuro@zgkimkamien,pl

)
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Do wiadomości:

l.

Burmistrz Kamienia Kraj. (sekretariat@um.kamienkr.pl) elektronicznię
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