PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR SAN|TARNY
W sĘpoLNlE KRAJEŃsrcul
Znak sprawy: N.HŚ, 9022.22.3.5.2022

Sępólno Kraj., dnia 26.07 .2022
Egz. nr I

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dńa 14 marca i985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202Ir.poz. I95 zpóźn.zm,),w związkuz art.12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200|r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj.Dz.tJ. z
2020r.,poz.20ż8) oraz § 21 ust, 1 pkt. I rozpotządzenia Ministra Zdrońaz dńa7 grudnia20I7r.
w sprawie jakoŚci wody ptzęznaczonej do spozycia pTzęzludzi(Dz.TJ, z20l7r.,poz.2294),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARI.,{Y
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniani z badń wody nr:
- 3156712022 z dnia08,07.2022
z dnia08.07.2022
- 3156912022 z dnia08.07.2022
- S1568/2022

sPorządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z
o.o. ortv sprawozdanięmzbadń wody nr:
- Ol0l0712022157lFll

z dńa 19,07.2022

sPorządzonlm przez Laboratorium Badawczę GBA Polska Sp. z o.o. w Legionowie, pobranymi w
ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Za*ad Gospodarki Komunalnej Sp, z o.o. w
Więcborku

1

Data poboru

punkt monitoringowy

05,07.2022

suw witunia

Nr sprawozdania z

zakres badań

stwierdzone
przekroczenia wańości

S156712022

Parametry grupy A i B do rozporządzęnia MZ z dnia 07,12,20|7r, w
sprawie j akościwody przeznaczonej
do spozycia przezludzi (Dz.U. z
2017r,. poz.2294\

brak

badań wody

ol0l07l2022l5,7lFll
pRŃsnryowy poWlAToWy

lNsPEKToR sAN|TARNY W sĘPóLNlE KRAJ.
ul.

T. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Kraj,
www,oov.pl/web/Dsse-seoolno-kąen§kie

sekretariat,psse.sepolnokraje
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05.07.202ż

2.

Kotłownia przy

brak

ParameĘ grupy A do tozporządzeniaMZ z dnia 0'7,I2.2017r. w spra-

3156812022

BoWiD
w Więcborku
ul.

wie jakości wody przemaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 17 r,,

poz.2294)

DPs

05.0,1,2022

J.

Parametry grupy

SI569120ż2

niaMZ z dnia

w Suchorączku

07

brak

A do rozporządze-

.l2.20l7r . w spra-

wie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez |udzi (Dz.U. z 20 17 r.,

poz.2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatność wodv do snożvcia nrzez ludzi

uzasadnienie
Na podstawie sprawozdńzprzeprowadzonych badań wody zLlrządzenia wodociągowego o
produkcji 1000 - 10000 m3/d w Więcborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośćwody do spozyciaplzęz ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wOda spełnia wymagania określonych w zaŁączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20l7t. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego lu;,lządzenia.
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Otrzymuja:

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
(l

-

elektronicznie

zgkwiecbork@op.pl)

2. Na-

egz, nr 2

Do wiadomości;
3

.

Burmistrz Więcborka, ul. Mickiewic za, 89-41,0 Więcbork

-

elektronicznie (umwiecbork@wiecbork.P1)
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