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Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.10.3.2022

Sępólno Kraj., dnia 24,05 .20ż2
Egz. rlr I

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dńa 14 marca 1985r. o Pństwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z202lr.poz.I95 zpóźn,zm.),w związkuzafi.12 ust. 1 ustawy z
dnia 07.06,200Ir. o zbiorowym zaopńrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.
Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 201,7t. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spoźycia przez ludzi (Dz. U, z ż0I7r.,
poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniarriz badń wody nr:
-

L.9051 .2.62.I2022LM z dnia 19.05.2022
L.905 1 .2.62.1.22lLF z dnia 18.05,2022
L.9051 .2.62.2.20:22lLM z dnia 19.05.2022
L.9051 .ż.6ż.2.22lLF z dnia 18.05.20ż2
L.905 1 .ż;62.3.2022lLM z dnia 19.05.2022
L.905 1 .2.623.22LF z dnia t8.05.2022

sporządzony mi ptzrcz iziil. Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznogo w Sitnie gm.
Sośnonależącego do ZakNadu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
Data poboru

1

|6.05,2022

PuŃt monitorin-

Nr sprawozdaniaz
badań wody

golYy

suw

w sitnie

L.90

5 1

.2.62. 1,2022

lL]|l

L.9051.2.62.1.22lLF

zawes badań

Parametry grupy

niaMZ z dnia

stwięrdzone
przekroczenia wartości

A do rozporządze-

brak

.l2.2017r. w sprawie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez |udzi (Dz.U. z 20 17 r,,
07

poz,2294)
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PAŃSTWOWY POW|ATOWY

lNspEKToR sANlTARNy W sĘpóLNlE KRAJ.
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ul. T. Kościuszki 28, 89_400 Sępólno Kraj,
psSe,sepolnokrajenskie@pis,goV.pl
WWW.goV.pl/Web/p§se-sepołno-krajenskie

Strona

1

z2

16.05.2022

2.

16.05.2022

3.

Sklep spożywczy w L.9 0 5 1,2.62.2.2022 /LM
L,9051.2.62.2.22lLF
Sitnie

Szkoła w Wąwelnie L.9051.2.62.3.20ż2LM
L.9051.2.62.3.22lLF

A do rozpotządze.l2.20l7r. w spra-

brak

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 0'7 .12.20l'7 r, w sprawie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz,U. z 20 l'7 r.

brak

Parametry grupy

niaMZ z dnia

07

wie jakościwody przenlaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 17 r.
poz, ż294\

ooz.2294\

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatność wody do spożycia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badń wody z uIządzęńa wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m3/d w Sitnie gm. Sośno,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonych w zŃączniku nr I rozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U. z 20I7t,
poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęnia następnych badań wody z tego
urządzenia.
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ZakładGospodarki Komunalnej w Sośnie.ui. Nowa g,89-412 Sośno - egz. nr

2, Na-

1

egz. w 2

Do wiadomości:

1.

Wójt Sośna, ul. Nowa 1,89-412 Sośno - egz. nr

3
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