PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR SANITARNY
W sĘpoLNlE KRAJEŃsrcul
Znak sprawy: N.HŚ. 902ż.22.12.4.2022

Sępólno Kraj., dnia 22.07,2022
Egz, tlt 2

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 muęa 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202Ir.poz.I95 zpóźn.zm,),wzwiązkvzart.12 ust. 1ustawy zdńa
07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj,Dz.U. z
2020r., poz.20ż8) oraz § 21 ust. 1 pkt. I tozporządzeńa Ministra Zdrovńa z dnia 7 grudnia 20I7r.
w sprawie jakościwody przęznaczonej do spozycia pIzęzludzi(Dz.U. z20I7r.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniani z badań wody nr:
- 3164612022 z dnia22.07.2022
- 3164712022 z dnia22.07.20ż2
- 316481202ż z dnia22.07.2022
: ", i

sporządzon}ńi przez Laboratórium Analityczne Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z
o.o., pobranymi w"rńach,kontroli wewnętrznej prowadzonej przęz ZaJ<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.' ż' o o';'fu KÓńieniu IGaj.
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Data poboru

punkt monitonngowy

12.07.202ż

suw orzełek

Nr sprawozdania z

zakres badań

stwierdzone
przekroczenia wańości

badań wody

31646l2022

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07 .l2.20l'7r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz,U, z 20l7r,,

brak

poz.2294)

pRŃsrwowy powlATowy

lNspEKToR sANlTARNy w sĘpót-Nle rRnl.
ul. T, Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Kraj.
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2.

Zakład Produkcji
Łodzi w zamartem

3164712022

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dńa 07,12.2017r. w sprawie jakościwody przemaczonej do
spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7 r.,

brak

A do rozporządze-

brak

poz,2294)

12.07.20ż2

1
J.

ZakNad Hodowli

ziemniaka
w zamartem

Parametry grupy

S1648l2022

niaMZ z dnia

07

.|2.20l7t. w spra-

wie jakościw ody przeznaczonej do

spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z
poz.2294)

20 |7 r.,

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych pa rametrów

stwierdza

uzasadnienie
Na podstawie sprawozdń z przeptowadzonych badan wody z :urządzęńa wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Orzełku gm. Kamień Kraj., Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatność wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozpotządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U, z20l7r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego utządzenta.
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Otrzymują:

l.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul, Strzelecka l6, 89-430 Kamień Krakj.

2. Na-

egz, nr 2

-

egz. nr

7

Do wiadomości:
1
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Burmistrz Kamienia Kraj., Plac Odrodzenia 3, 89-43 0 Kamień Kraj
riat@um.kamienkr.pl)
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