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OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9r, poz. 59), w związku z art. 12 ust. l ustawy z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019r., poz.I437) oraz § 21 ust. 1
pkt. 3 tozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do
spożycia-ptzęz ludzi (Dz. U . z 20 17 r., poz. 229 4),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

:

po zapoznaniu się ze sprawozdaniariz badń wody:
- L.905 1 .2.1089.ż.201 9/LEM z dnia 1 8. 1 1.201 9
- L.905 t .2.1089.2.19 lLHŻ z dnia 20.1 I.2019
- L.905I.2.1 089, 1.20 1 9 |LEM z dnia 1 8. 1 1.20 1 9
- L.905 1.2.1089.1. 1 9lLHŻ z dnia 1 8.1 1.2019

sporządzonymi ptzez Dziń Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej z wodociągu publicznego w Więcborku należącego do Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. zo.o. w Więcborku

Data

1.

poboru

Punkt
monitoringovYy

13.1L20l9

Hydrofornia

- po uzdatnieniu

Nr
sprawozdania
zbadań wody

.I9lLHŻ

12.II.2019

Szkola
podstawowa
przy ul.
Wyzwolenia w
Więcborku

Opis próbki: woda uzdatniona

L.905I.2.1089.2

.20t9|LEM

L.9051.2,1089.2

.I9lLHŻ

A do
MZ z dnia

Parametry grupy

L.9051.2.1089.1
.2019|LE}l{
L.9051.2.1089.1

2.

zakręs badań

r

ozp orządzenia

07.|2.20l7r. w sprawie
j

ako ści w ody przeznaczonej

do spożycia przezludzi
(Dz.U, z20I7r., poz. ż294)

ParameĘgrupyAiBdo

ozporządzenia MZ z dnia
07.1ż.2017r. w sprawie
j akościw ody przeznaczonej
do spoĄcia przezludzi
(Dz.U. z 2077r., poz. 2294)
r

stwierdzone
prZeWoczenia
wartości
Ogólna liczba
mikroorganizmów w
22oCpo 72 h>300
jtk/l ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
22oC po 72 h - 277

jtk/l ml

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z uwagi na
(>300

jtli/l

zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h
.'iffi.Iriffiirj:"r,r§' ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,200

ml - zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów

jtk/lml

uzasadnienie
przeprowadzonych badń wody z wodociągu publicznego w
Więcborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził waruŃową
przydatnośćwody do spozyci a przez b,ldzi.
W zakresie parametrów mikrobiologicznych (ogólna ltczba mikroorganizmów w 22"C po 72 h) woda nie
spełnia wymagń określonychw załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia7 grudnia2}I7r. w
sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia plzezludzi (Dz.U. z20l7r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badan wody ztego urządzenia.

Na podstawie sprawozdń z

Otrzvmuię:
1.

2,

ZaVJad Gospodarki Komunalnej w Więcborku

ul. Pocztowa ż, 89-410 Więcbork

Na.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka

