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Egz. nr l

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art,l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z drua 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. 195), w zvmązku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Cj. Dz.U. z
2020r.,poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdrowiaz dńa 7 grudnia 20I7r. w
sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U. z20l7r.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdanianiz badń wody nr:
3032212022 z dnia 18.02.2022 t.
- 3032312022 z dnia 18.02.202ż t.

-

sporządzonlmiprzez Laboratorium Analityczne.Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp, z o.o.
oraz sprawozdaniem nr:
-

Ol0l02l2022lIII|F14 z dnia 03.03.2022 t.

sporządzonym ptzez Laboratorium Badawczę GBA Polska Sp. z o.o., pobranej w ramach kontroli
wewnętrznej z wodociągu publicznęgo w Orzełku należącego do Zakhadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.
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Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przydatnoŚĆ wodv do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Orzełkuo Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie ptzebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonychw zńączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia ptzęzhldzi(Dz.U.zż0I7r.poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badarr wody z tego wządzenia,
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Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

2.

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj,

ro@zgkimkamien,pl)
A/a

-

- elektronicznie (biu-

egz. nr l

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Kamienia Kraj., Plac Odrodzenia 6, 89-430 Kamień Kraj.

-

elektronicznie (sekretariat@um.kamienkr.p1)
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