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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca l985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U, z202Ir.poz.l95),w zwirykuzart.12 ust, 1 ustawy zdnia07.06.200lr. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wódę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020r,, poz.2028) oraz § 21 ust. 1
pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gtudńa 20I7r. w sprawie jakościwody ptzęznaczonej do
spozycia ptzęz ludzi (Dz. U . z 20 17 r., poz. 229 4),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zwoznaniu się ze sprawozdaniarni z badań wody nr:
-

Sż0l9l202I z dnia20,08.202l

- S2023l202I z dnia20.08.202l

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o,o. oraz
- Ll

0

l

08l202I l 1258 lF l 4 z dnia

27

.08.202It.

sporządzonym ptzęz Laboratorium Badawcze JARS S.A. z Legionowa, pobranej w ramach kontroli
wewnętrznej z wodociągu publicznego o produkcji 100 -1000 m3/d w Wałdowie należącego do ZaŁJadll
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie lftaj. '
Data

1

Nr sprawozdania
z badań wody

poboru

Punkt
monitoringowy

17.08.202I

suw wałdowo

32023l202I

17.08.ż02I

Mleczarnia w
Zalesiu

S20I9l202I

zakres badań

stwięrdzone
przekroczenta
wartości

ParametrygrupyAiBdo

brak

Parametry grupy A do

brak

roryorządzenlaMZ z dnia
07,12,20l7r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoąlcia przez
ludzi (Dz.U, z 2017r., poz. 2294)

2.

Opis próbki: woda uzdatniona

r

ozp or ządzenia

MZ z dnia

07.12.2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U, z 20l7r., poz. 2294)

w zakre§ie przebadanych parametrów

stwierdza
przydatność wodv do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie
przeprowadzonych badń wody z lrządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Wałdowie, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwięrdził przydatnośó wody do spożyci a przez ludzl.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonych w zńączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 20I7r. w
sprawie j ako ściwody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U, z ż0 I7 r. poz. 229 4).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenianastępnych badan wody ztego utządzenia.

Na podstawie sprawozdń
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1.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.

2.

Ala.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Sępólno Kraj.
ul. T .Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.
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