PAŃSTWOWY
PoW|ATovVY INSPEKToR SANITARNY
w sĘpoLNlE KRAJEŃsrcul
Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.7 .2.2022

Sępólno Kraj., dnia ż5.03 .2022
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY
Napodstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1ustawy zdńa14marca 1985r. o Państwowęj Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202lt. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.ż001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DzU. z
2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdtowia z drua 7 grudnia 20I7r. w
sprawie jakościwody ptzęznaczonej do spozycia przęzludzi(Dz.U.z20I7r.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNIY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze spławozdaniami z badan wody nr:
,:

- S0508/2022
- SO507I2O22

z dńa I t,.032022
z dnia 11 ,03 ,2022

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
oraz §prawozdanię zbadńwody nr:
-

O l 0 l 03 l 20221

138lF 12

z dnia

18.03 .2022

Sporządzonym przęz GBA POLSKA Sp. z o.o. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Witunii należącego d,o Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, w Więc-

borku

Data po-

boru

1

08.03.2022

PuŃt monitorin_
golYy

Nr sprawozdaniaz
badań wody

zakres badań

stwięrdzone
przekroczenia wartości

suw witunia

3050712022

Parametry grupy A i B do rozporządzęnia MZ z dnia 07 .12.2017r, w
sprawie jakościwody przeznaczonej
do spoĘcia przez|udzi (Dz.U, z
2017r., poz,2294)

brak

Ol0l03l2022l138lF l2z

*,n-rĘ,e

pRŃsrwowy poWlAToWy
lNspEKToR sANlTARNy w sęeólrule rRe.l.

l

ul. T. Kościuszki 28, 89_400 sępólno Kraj.
psse.sepolnokrajenskie@pis.goV,pl
www.gov.pl/web/psse-sepolno-krajenskie

Strona

l

z2

08.03.2022

2.

Szkoła

A do rozporządzeniaMZzdnia 07.12.20l7r. w spra-

S0508l2022

w zakrzewku

Parametry grupy

brak

wie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7r.

poz.2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przydatnoŚĆ wody do spożycia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badafl, wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Wituniio Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatnośó wody do spożyciaprzęz ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonychw zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0I7r,
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przęzludzi(Dz.U, z20I7r.poz,2294),
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego urządzenia.
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1 egz.

Otrzymują:

1,
2.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o,o. w Więcborku
A/a

-

egz. nr

-

elektronicznie (zgkwiecbork@op.pl)

1

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka, ul. Mickiewicza,89-470 Więcbork - elektronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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