PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR SAN|TARNY
w sĘpoLNlE KRAJEŃsxllvl
Znak sprawy: N.HŚ. 90żż.22.10.4.2022

Sępólno Kraj., dnia 13.09.2022
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.1 pkt,l, art.4 ust.l pkt, 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz, I95 z późn.zm.), w związkv z wt. 12 ust. 1 ustawy,
z dnia 07,06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tj. Dz.U. z2020r.,poz.2028 zpoźn, zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia ptzęz ludzi
(Dz. U. z 20I7r., poz. żż94))
'r.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNIY
W §ĘPÓLNIE KRAJ.
po zapoznartiu się ze sprawozdaniatrti z badań wody nr:
- 7028120ż2 z dnia05.09.2022
- 702912022 z dnia15.09.2022
- 703012022 z dnia05.09.2022

sporządzonymi przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszęzalni Sp. z o.o. w
Grudziądzu, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Sitnie,
należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
Data
poboru

PuŃt
monitoringowy

zalłes badań

Nr sprawozdaniaz
badań wody

stwierdzone
przekroczenia
wartości

A do
MZ z dnia

Parametry grupy
1

31,08.2022

SUW Sitno

702812022

r

ozp orządzenia

brak

.12.2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoĘ cia pr zez
ludzi (Dz,U. z 20l7r,, poz, ż294)
Parametry grupy A do
r ozp ot ządzenia MZ z dnla
07.|2.2017r. w sprawie jakościwod1

07

2.

31.08.2022

Sk|ep spożywczy
w Sitnie

703012022

J.

31.08.2022

szkoła podstawowa
w Wąwelnie

]02912022

brak

przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U, z 20l7.r,, poz, 2294)
Paramehy grupy A do

roąorządzeniaMZ z dnia

brak

07.1ż.2017r. w sprawie jakościwod1

przemaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z 201,7r., poz. 2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

pnŃsrwowy powlATowy
lNsPEKToR sAN|TARNY W SĘPóLNlE KRAJ,
T. Kościu§zki 28, 89-400 sępólno Kraj,
WWW.goV.pl/Web/Dsse-sepolns.kraienskie

ul.

sekreĘiatJsse,sePolnokrajenskie@saneoid.qoV.Dl

Strona

1

z2

w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

stwierdza
przydatność wodv do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawoz dań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego,o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Sitnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonych w zńączniku nr 1 rozpotządzenia Ministra Zdrowia
dńa
jakości
grudnia
7
ż0I7r, w sprawie
wody przęznaczonej do spożycia przezludzi (Dz,U. zż0l7t.
poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęńa następnych badń wody z tego
urządzetia.
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1, Zakład Gospodarki
2. Ala* egz. nr l

Komunalnej w Sośnie - elektronicznie (sekretariat@zgk.sosno.pl)

Do wiadomości:

1.

Wójt Sośna- elektronicznie (sekretariat@sosno.pl)
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