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OCENA JAKOSCI 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. z2019r. poz. 59), w zwiąku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym
zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z2018t., poz.115 zpóźn. zm.) oraz §
21 ust. l pkt. I tozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie jakości wody
przęzuaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U . z 20 17 r., poz. 229 4),

.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniantz badań wody nr:
- S325l12018 z dnia 27.I2.20t8
- 3325212018 z dnia 27.12.2018
sporządzonymiptzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. oraz
-

,

LHK

6010-12119 z dnia l4.0t.20I9r.
LHK 6010-13/19 z dnia l4.01.20l9r.

sporządzonymi przez OddziŃ Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n.
Not. pobranej do badań z wodociągu publicznego w Sypniewie należącego do Za|<Nadu Gospodarki
.o
Komunalnej Sp. z o,o. w Więcborku
poboru

Punkt
monitoringowy

19.12.2018

SUW Sypniewo

Data

1

2.

a

4,

OSP Lubcza

19.I2,2018
08.01.2019

08,01.2019

SUW Sypniewo
Wiejski Ośrodek
Zdrowia w
Sypniewie

Opis próbki: woda uzdatniona

Nr sprawozdania
z badań wody

3325112018

zawęsbadań
ogólna liczba
mikroorganizmów w 22"C po

72h

S3252l20I8

mangan
ogóIna liczba
mikroorganizmów w 22"C po

LHK 6010-

ogólna liczba
mikroorganizmów w 2ż"C po

I2l19

LHK 601013l19

72h

,I2h

ogólna liczba
mikroorganizmów w 22oC po

72h

stwierdzone
przekroczenia
warlości
mangan I25 slgll

stwierdza
warunkową przydatność wody do spoĘcia przez ludzi
z uwagi na
ponadnormatywne stężenie manganu 125 pgll (norma wynosi 50 pgll)

uzasadnienie
Na podstawie sprawozd aft z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego oraz sieci
wodociągowej wodocĘgu pubticznego w Sypniewie gm. Więcbork, Pństwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarn} w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkowąprzydatność wody do spożyciaprzez ludzi.
W zakresie stęzenia manganu woda nie spełnia wymagń określonychw zńączniku 1 C
rozpotządzenia Minisira Zdrońa z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoŚci wodY Przeznaczonej do
spozycia przęzIudzi(Dz.IJ.z20I7t.poz.2294). Jakośćwodywzakresie ogólnej liczbY mikroorganizmów
w 22 "C po 72 h nie budzi zastrzeżeń.
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody ztego urządzenia.
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Otrz}rmuje:
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Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

ż. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
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