
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SA|{ITARNY
W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM
89 - 400 Sępólno Krajeńskie, uI. Kościuszki 28

tel.(52)3881230
tel./fax (52)3881231

e - mail psse.serlolnokraienskie@nis.gov.p|
www.pssesepolnokraj enskie. pl

Sępolno Kraj., 04.03 .2020r.
N.HK.521 1.15.8.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r, o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U, z 20I9r, poz. 59), w zwiryku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07,06.200Ir. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków Cj. DzU. z20I9r.,poz.I437 zpóźn. zm.) oruz

§ 21 ust. 1 pkt. I rozpotządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody
przeznac 

_zonej 

do spożycia ptzęz ludzi (Dz. U . z 20I7r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się zę sprawozdaniami zbadńwody nr:

- 3032212020 z dnia 17 ,02.2020
- 3032312020 z dnia17.02.2020
- 3032412020 z dnia 17.02.2020

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. oraz
sprawozdaniami zbadań wody nr:

- LEM,905 l,2.12.1 .ż020 z dnta 28,02.2020
- LEM.905 I .2,12.2,2020 z dnta 28.02.2020
- LEM.905 l .2.12.3.2020 z dnia 28.0ż.2020

sporządzonymi przęz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej do badń z wodociągu publicznęgo w Runowie Kraj. gm. Więcbork należącego do
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wody

zakres badań stwierdzonę
przekroczenia

wartości

1 12.0ż.2020 SUIV Runowo
Kraj.

S0322l2020
Ogólna liczba

mikroorganizmów w temp.
22"C po 7ż h

brak

2. 1ż.02.2020 Szkoła
podstawowa w

Runowie

3032312020
Ogólna liczba

m ikroorganizmów w ternp.
22'C po 72h

brak

3. 1ż,Oż.ż020 przedszkole w
Borryszkowie

3032412020
Ogólna liczba

m ikroorganizmów lv temp.
22'C po 72 h

brak



4.

25,02,2020 SUW Runowo
Kraj.

LEM.9051.2.I2.
I.2020

Ogólna liczba
mikroorganizmów w temp.

22'C po 72h brak

5. ż5.02.2020 Szkoła
podstawowa w

Runowie

LEM.9051.2.12.
2.2020

Ogólna liczba
mikroorganizmów w temp.

22"Cpo72h
brak

6. 25.02.2020 przedszkole w
Borryszkowie

LEM.9051.2.12.
3.2020

Ogólna liczba
mikroorganizmów w temp.

22"C po 72 h
brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h

stwierdza

nrzvdatność wody do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

, Nu podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Runowie gm. Więcbork, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sałtarny w
Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatność wody do spozyciaprzez ludzi.

W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 7}hwoda spełnia wymagania określonych
w załączniku nr I rczporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20lfu, w sprawie jakości wody
pnzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 20 I7 r. poz. 229 4).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenianastępnych badań wody ztego utządzenia.

Pąństrvowy Powiatowy
I n sp_e k t o-r S a n !t arny'
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Otrzymuje:

1. Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w W
ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

Ala.3.

ięcborku


