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PoWlAToWY lNsPEKToR SANITARNY
w sĘpolNlE KRAJEŃsxIlvl
Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.I.2.2022

Sępólno Kraj., dnia 09.03 .2022
Egz. tu I

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dŃa 14 marca 1985r. o Pństwowej InsPekcji Sanitarnej (j. Dz,U. z 202Ir. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.IJ. z
2020t., poz.2028) oraz § 21 ust, 1 pkt. I rozpotządzęnia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 20l7r. w
sprawie jakoŚci wody przęznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.IJ. z20l7r,poz.2294),

PAŃ§TWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznarliu się ze sprawozdaniamizbadń wody nr:
-

L.905I.2.4.1 .22lLF z dńa 23.02.2022
L.905 1 .2.4.I .2022lLM z dnia 24.02.2022
L.9051 .2.4.3.22lLF z dnia 04.03.2022
L.9051 .2.4.2.2022lLM z dniaż4.02.2022
L.9051 .2.4.3.22lLF z dnia 23.02.2022
L.9051 .2.4.2.2022lLM z dnia24.02.2022

sPorządzonymi przez Dział Laboratoryjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
BYdgoszczy, pobrarrej w ramach monitoringu jakościwody prowadzonęgo przęz organy Inspekcji
Sanitamej oru sprawozdanięm
:

- 3044012022 z dnia04.03.2022

sPorządzonymprzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnęgo w Tucholi sp. z o,o,,)
Pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po stwierdzonych przehoczeniach mikrobiolo gicznych z
wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Sępolnie Kraj.
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Data po-

PuŃt monitorin-

boru

goWy

2I.02,2022

SUW Sępólno

Kraj.

Nr sprawozdaniaz
badań wody

Zal<res badań

ParameĘ grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07 .I2 .ż0 17 r , w spra-

L.905I.2.4.I.22lLF

stwierdzone
przekroczenia wartości
brak

wie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez |udzi (Dz.U, z 20 1'l r..

L.905I.2.4.1.2022lLM

poz.2294\

2.

21.02.2022

3.

2I.02,2022

kotłownia

L.905

1

w Niechorzu

L.905l .2.4,2.2022l

Nadleśnictwo

L.905I.2.4.3.22lLF

Lutówko

Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 0'7 .l2.2017r. w
sprawie j akościwody przeznaczone1
do spozycia przezl'udzi (Dz,U. z
2017r., poz.2294)

.2.4.3.22lLF

Parametry grupy A do rozporządzeniaMZ z dnia 07.12,20|'1r. w sprawiejakości wody przeznaczone1 do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 17 r.

L.9051 .2,4.2.2022lLM

brak

bakterie
grupy coli

ljtk/l00

poz.2294\

01.03.2022

4.

Nadleśnictwo

Lutówko

bakterie grupy coli

3044012022

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przydatność wodv do spożycia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdai z przeprowadzonych badań wody z lxządzenia wodociągowego o
m3/d w Sępolnie Kraj.o Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępolnie Kraj. stwierdziłprzydatnośćwody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie'przebadarych parametrów mikrobiologicznychi ftzykochemicznych woda spełnia
wymagania określonychw załączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r.
w sprawie jakościwody pIzeznaazonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U. z 20I7r. poz. ż294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badan wody z tego \rzą-

produkcji 1000 - 10000

dzenia.
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Spł\
Pafurwowy Powiatowy
Inspe}lor Sąnitanlv
w SgpólnigKrajeĄkin

,,h,jH#,"k-1
Wyk. w 2 eez.
Otrzymują:

I.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

2. Na-

egz. nr 2

-

egz. nr

1

Do wiadomości:

l.

Burmistrz Sępólna Kraj., ul. T.Kościuszki , 89-400 Sępólno Kraj.

- ęiektronicznie

(sekretariat@gmina-sepolno.p1)
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