PAŃSTWOWY
PoWlAToWY lNSPEKToR sANITARNY
W sĘpoLNlE KRAJEŃsxllvl

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22,5.3.202ż

Sępólno Kraj., dnia 12.05.2022
Egz. nt 2

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 maręa 1985r, o Pństwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z2021r. poz, I95 zpoźn.zm.),w związkvz art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 07,06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj.
Dz.U. z 2020r., poz.20ż8) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 20I7r, w sprawie jakościwody ptzęznaczonej do spozycia pIzęz ludzi (Dz. U, z 20I7t.,
poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY NSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadań wody nr:
-

L.9051 .2.45.I.2022lLM z dnia02.05.2022
L.905 I.2.45.LŻL|LF z dnia 28.04,2022
L.9051 .2.45.2.2022lLM z dnia02.05.2022
L.905 I.2.45.2.22lLF z dnia 06.05.2022

sporządzonymi przez Dział Lńoratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznęgo w Runowie
Kraj. gm. Więcbork należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więc-

borku
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Data po-

PuŃt monitorin-

boru

golvy

25,04.2022

szkoła podstawowa
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w Runowie Kraj.

Nr sprawozdaniaz
badań wody
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zalłęs badań

stwierdzone
przekroczenia wartości

A do rozporządzeniaMZ z dnia 07.12.ż0l7r. w spra-

Parametry grupy

wie jakościwody przeznaczonej do

brak

spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r,

poz,2294)
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2.

25,04.2022

przedszkole w
Borzyszkowie

Parametry grupy
L.905

1

.2,45 . I.2022 lL]|.l

A i B do rozporzą-

dzeniaMZ z dnia 07.12.2017r. w

sprawie j akościwody pr zeznaczonej
do spoĄcia przez Iudzi (Dz.U . z
20L7r,, poz.2294)

L.9051 .2.45,I.22lLF

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrÓw

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawoz dan zprzeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowe_
go o produkcji 100 - 1000 m3/d w Runowie Kraj. gm. \ilięcbork, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdziłptzydatność wody do spozycia przez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonych w zŃączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. TJ. z 2OI7r.
poz.2294).
Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzęnta następnych badań wody z tego
vrZądzenia.

Pańsnrowy Powiatowy
lnspektoi Sanitarnv
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Wyk. w 2 egz.
Otrzymują;

I. Zakład Gospodarki
2. Ala - egz. nr 2

Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

-

egz. nr

1

Do wiadomości:

l.

Burmistrz Więcborka, ul. Mickiewicza,89-4I0 Więcbork

- elektronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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