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OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z2Ot9t. poz. 59), w związku z art. 12 ust. l ustawy z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym
zaopatrzeńu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 20l9r., poz.I437) oraz § 21 ust. 1

pkt. 3 tozporządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U . z 20 17 r., poz. 229 4),

" PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniani z badń wody:
- L.905 1 .2.1 l41.I.20 1 9/LEM z dnia 28.1 1.2019
- L.905 1 .2.1 I41.2.20 1 9/LEM z dtia 28.1 1.2019
- L.905 1.2.I I 41.3.2QI9 |LEM z dnia 28.1 l .2019
sporządzonlłni przez Dziń Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej z wodociągu publicznego ry Runowie gm. Więcbork należącego do Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

Data
poboru

Punkt
monitoringolvy

Nr
sprawozdania
zbadańŃodv

zakres badań stwierdzone
prZekroczenia

wartości

1. 25.1I.2019 Hydrofornia
- po uzdatnieniu

L.905I.2.II41.t
.ż0l9|LEM

Parametry grupy A do
r ozporządzenia MZ z dnia

07.12.2017r. w sprawie
j ako ści w ody przeznaczonej

do spożycia przezludzi
(Dz.U. z 2077 r.. poz. 2294\

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
22oCpo 72 h>300

jtlVl ml

2. 25,II.2019 Szkoła
podstawowa w

Runowie

L.9051.2.1141.2
.20191LEM

Parametry grupy A do
r ozpotządzenia MZ z dnia

07.Iż.2017r. w sprawie
j akości w ody przeznaczonej

do spożycia przezludzi
(Dz.U . z 2017r. " ooz. 2294\

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
22oC po 72 h >300

jtlr/l ml

J. ż5.II.2019 przedszkole w
Borzyszkowie

L.9051.2.114I.3
.2019|LE}l

Parametry grupy A do
r ozporządzenia MZ z dnia

07.I2.20I7r. w sprawie
j akości w ody przeznaczonej

do spożycia przez ltldzi
(Dz,U . z 2017 t,, poz. 2ż9 4\

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
22oC po72h>300

jtlVl ml

Opis próbki: woda uzdatniona



stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z uwagi na

ogólną liczbę mikroorganizmów w 22"C po 72h
(>300 jtk/l ml - zaleca się aby ogólna liób" ,iLoo.ganizmów nie przekraczała 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, a 200

jtlł/lml w kranie u konsumenta)

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań zprzeprowadzonych badń wody z wodociągu publicznego w Runowie,
pństwow} powiatow} Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową PrzYdatnoŚĆ wodY do

spozycia przęzludzi.
w zakresie parametrów mikrobiologicznych (ogólna |lcńa mikroorganizmów w 22"C Po 7Ż h) woda nie

spełnia lvyrnagń określonychw załączńku 1 C rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. u

sprawie j akości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z ż0l7 r. POz. 229 4).' 
Ó."rra niniejŚza jest wazna do .ru.,, przeprowadzenia następnych badń wody ztegO wządzenia.

PańsOwowy Powiatowy
Inspektoi Sanitarny'

Bkiffi-Hlą
|rEr ift. Elźbiiu Estkowsr

Otrzymuje:

1.

2.
Burmistrz Więcborka
ZaVJad Gospodarki Komunalnej w Więcborku
ul. Pocźow a 2, 89-410 Więcbork
Ala.J.

Q'



Znak sprawy: N.HK 52lI.15.8.ż019

KOMU|{IKAT NR 112019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 29.1,1.2019r.

w sprawie warunkowei przvdatnoŚci wodv do
spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w

Runowie gm. Wiecbork

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, że w badaniach
jĄpści wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Runowo, Borzyszkowo,
Klirynowo, Czarmuń, Puszcza, Katarzyniec, Zabartowo stwierdzono podwyższoną ogólną

|icńę mikroorganizmów w 22oC.

Bakterie te nie stwarzaią i§totnego zągrożenia dla zdrowia konsumentów.
woda nadaie sie do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z
rozporządzaniem Ministra Zdtońa z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody
ptzęzl7aczonej do spozycia ptzez ludzi (D z. U . z 20 I 7 t. poz. 229 4)

UWAGA:

Wodę przeznaczonq do spożycia i prźygotowania posiłków dlu niemowlqt i
dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżonq odpornościq (np. po
transplantacji, chemioterapii) należy gotować przez minimum 2 minuty, a
następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecanię obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

P3ńsnł.owy ĘowiatowyInspektoi sanikrr"§,iłiffSLł
mEr ift, Ebbbn as*owsĄ


