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N.HK. 9022.22,5 .2.202I

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.I pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z202Ir. poz, 195),w związkuz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia07.06.200Ir. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust, 1
pkt. 1 rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do
spozycia ptzęz ludzi (Dz. U . z 2017 r., poz. 229 4),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniarri z badń wody nr:
- S0490/202l
- S0489/202l

- 305761202I
- 3049212021
- S049ll202I
- S0494l202I
- 30493 l202I

z dńa 26.03.202I
z dńa 26.03.202I
z dńa08.04,żOżl
z dnia26.03.2021
z dńa26.a3.2a2I
z dńa26.03.202I
z dńa 26.03.202I

sporządzonymi ptzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.,
pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Publicznego w Runowie należącego do ZakŁadu
Gospodarki Komunalnęj Sp. z o.o, w Więcborku
Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania

poboru

23.03.202I

SUW Runowo

3049012021
3048912021
30576120żI

Data

1

zavłęs badań

z badań wody
Parametry grupy A do
r

ż3.03.żOżI

MZ z dnia

07.12,2017r. w sprawie jakościwod1

brak

pr zemaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z 20I7r., poz, 2294)
+

06.04.2021
2.

ozp orządzenia

stwierdzone
przeŁłoczenia
wańości

żelazo. mangan

szkoła w Runowie

S0492l202I
S049Il202I

r

ParameĘ grupy A do
MZ z dnia

brak

ozp orządzenia

0'7.12.20l'7r. w sprawie jakościwod1

przeznaczonej do spoĘ cia przez

a

ż3,03.żOżI

przedszkole w
Borzyszkowie

S0494l202l
3049312021

Iudzi (Dz.U. z 20 l7r., poz. 229 4)
Parametry grupy A do
r ozp orządzenia MZ z dnia
07 ,l2.20l7r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do sp oĘ cia przez

fudzi (Dz,U. z20l7r., poz,2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

brak

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatnośćwodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na Podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badń wody z vrządzenia wodociągowęgo o
Produkcji 100 - 1000 m3/d w Runowie, Państwow} Powiatowy InŚpektor Śanitamy w Sępó-lnie IGaj,

stwierdził przydatnośó wody do spozyci a przęz ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wYmagania okreŚlonychw zńączniku nr 1rczporządzęnia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 20I7r, w
sPrawie jakoŚci wody ptzeznaczonej do spożycia plzezludzi (Dz.IJ. z20l7t, poz.2294).
Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenianastępnych badń wody ztego vtządzenia.
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Otrzymuje:

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
ul. Pocźowa 2

89-4l0 Więcbork

2, Na.
Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

X.tlłwnik

