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Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22J 1 .2.2022 Sępólno Kraj., dnia 07 .04.2022
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY

Na Podstawie art.l Pkt.l, art,4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o państwowej In-
:ł'!:'jl Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. 195), w związku z art, 12 ust. 1 ustawy z dnia07,06,200Ir. o zbiorowYm zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadząniu ścieków (tj. Dz.IJ. z
2020r,; Poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt, 1 rozporządzenia MinistraŻdrowia z dnia7 grudnia 2017r. w
sPrawie jakoŚci wodY Ptzęznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.IJ. z 20I7r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznarliu się ze sprawozdaniami zbadańwody nr:

- L.905 1 .2.20.3.2022/LM z dnia 24.03,2022r,
- L.905 L2.20.4,22/LF z dnia 24.03.2022r.
- L,905 1.2.20.4.2022lLM z dnia 24,03 .202żt.
- L.9051.2.20.2.22lLF z dnia 30,03.2022r

sPorządzonYch Przez Dziń Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wBYdgoszczY, Pobranej w ramach monitoringulat<oSci wody prowadzon ego przęzorgany państwowej
Inspekcj i Sanitarnej oraz sprawo zlańa z aia&, wody nr:

-S067/20z2zdnia29.03.ż022r. . ,];'-; -'',,

sPorządzonYmi Przez Laboratorium Analityc.znę Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. zo,o,, Pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po stwierdzonym przekroczeniu ńikrobiologicznym zwodociągu publicznego w Kamieniu Kraj.:ńależącego do Zat<ładu Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej w Kamieniu Kraj.

,*'*rĘ,t j:ir.;i,.".,*.^.,^o...."o;:Ui;g#'-'ffii$,,;r,.$ruT]*,,u..*.
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Data po-
boru

punkt monitorin-
goWy

Nr sprawozdaniaz
badań wody

zawes badań stwierdzone
ptzekrocze-
nia wartości

1 21,03.2022 IJrząd Miejski
w Kamieniu Kraj.

L.90 5 1 .2. 1,7 .1.2022 LM

L.905I.2.|7 .1.22lLF

ParameĘ grupy A do rozporządze-
nia MZ z dnia 07 .12,20l7r . w spra-
wie jakości wody przemaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 l7 r.
poz.2294\

brak

ż.

21.03,2022 Szkoła
w Dużej Cerkwicy

L.9051.2.20.4.2022L}.l

L.9051 .2.20.2.22lLF

Parametry grupy A do tozporządze-
niaMZ z dnia 07 .12.2017r, w spra-
wie jakości wody przemaczonej do

spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7 r.
poz,2294)

bakterie grupy
coli

2 jtV100 mt

3. 29.03.2022 Szkoła
w Dużej Cerkwicy

3067112022 bakterię grupy coli
Escherichia coli

Enterokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

22.C

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wody do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badań wody z utządzęnia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Kamieniu kuj., Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sę_
pólnie Kraj. stwierdziłprzydatność wody do spozyciaprzęz ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonychw zŃączniku nr 1 rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r.
w sprawie jakości wody pIzęznaczonej do spożycia ptzez\udzi (Dz.U. z20l7r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest wżna do czasu przepfowadzenia następnych badań wody z tego urzą-
dzenia.
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Vnna Fiałhou,ska

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1, Zakład Gospodarki Komunalnej iMięszkaniowej w Kamieniu Kraj., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
* egz. nr I

2. Na - egz. nr 2

Do wiadomości;

1. Burmistrz Kamienia Kraj. - elektronicznie (sekretariat@um.kamienkr.pl)
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