PAŃSTWOWY
PoWlAToWY lNsPEKToR SAN|TARNY
W sĘPoLNlE KMJEŃSKIM
Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22,8.3.2022

Sępólno Kraj., dnia 28.0? .2022
Egz. nr I

OCENA JAKOŚCI WODY
Na Podstawie art.l Pkt.l, art.4 ust.l
Ę!t. 1 ustawy z dńa 14 marca 1985r. o państwowej In(tj.Dz.U,z202lt.poz.tbszpóźn.zm.),wzwiązkuzut.12ust.
:q"!_'jiSanitarnej
1ustawy zdnia
07,06,200lr, o zbiorowYm zaopatrzeniu,w wodę i zbiorofrm
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.L]. z
2020r,, Poz,2028) oraz § 2l ust. 1 pla. 1 rozpoiządzęniaMirirt
u Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017t.
w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spózycia przęz ludzi (Dz,IJ.
z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody
nr:

z dnia28.06.2022
- 493912022 z dnia26.06.2022
- 494012022

sPorządzon Ymi Ptzez Laboratorium Centralne
Miejskie Wodociągi
Grudziądzu oraz sprawozdaniem zbadańwody nr:
-

i

oczyszczalnia Sp. z o.o. w

290281l22lGDY z dnia08,07,2022

sporządzonym przez Laboratorium Badawcze J.S,
HAMILTON POLAND Sp. Z o,o.w Gdyni, po_
branYmi w ramach kontroli wewnętrznej prowadz
on"i prre, Zakład, Gospodarki Komunalnej w
Sośnie

Nr sprawozdania z

zakres badań

493912022

Parametry grupy A iB do rozporządzęnia MZ z dnia 07 .12,20l7r. w
sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.lJ . z
2077r., poz.2294)

badań wody

SUW Przepałkowo

290281l22lGDY

stwierdzone
przekroczenia wańości

PAŃSTWOWY POW|ATOWY

lNsPEKToR sAN|TARNY w sĘpót-rule rcnłl.
ul. T.,Kościuszki

28, 89-4oO S{pólno Kraj.
sekretariat,psse,seootnoXrąen
m;;",r'rr"rrrr..

Strona l z 2

2|.06.2022

ż.

Biuro zakładu
Gospodarki

494012022

Komunalnej
w Sośnie

brak

Parametry grupy A do rozporządzeniaMZzdnia 0'1.12.20I'7r. w sprawie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7 r.

poz.2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrÓ\ry

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie
Na podstawie sprawozdńzprzeprowadzonych badań wody zlrządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Przepałkowie gm. Sośno,Państwowy Powiatowy Inspektor Sarritamy w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośó wody do spożyciapTzęz ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określonych w zŃączniku nr rczporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20|7r. w sprawie jakości wody przeztaczonej do spozycia ptzezLudzi (Dz.U. z20l7r. poz.2294).
ocena niniejsza jest ważna do czasu pfzeprowadzenia następnych badań wody z tego nrzą-

l

dzenia,

z upowożnionio

Pońsfwowego Powiolowego lnspekloro So rito rne go
w Sępólnie Kroj.
!(ierownik. Oddziiifu Nodzorl SonilornBgo
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Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:

1, Zakład Gospodarki
ż. Na- egz. nr

Komunalnej w Sośnie,ul, Nowa 9, 89-412 Sośno- elektronicmie (sekretariat@zgk.sosno,pl)

I

Do wiadomości:

3.

Wójt Sośna, u1. Nowa 1,89-412 Sośno_ elęktronicznie (sekretariat@sosno.p1)
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