
PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTO R SAN ITARNY

w sĘpolNlE KRAJ EŃsxllvl

Sępólno Kraj., dnia 05.10.2021
Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 74 marca 1985r. o Pństwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07,06.200Ir. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.
z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody ptzeznalzonej do spozycia ptzęz błdzi (Dz. U. z 20I7r., poz,
2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdanianizbadń wody nr:

- 32230 l202I z dnia 10.09.202I
- S2232l202I z dniaI0.09.202I
- S22691202I z dnia24.09.202l

sporządzon;,rni przez Laboratorium Analityczne przedsiębiorstwa komunalnęgo w Tucholi sp. z
o.o., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Witunii nalezącego
do Zalładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozda-
niazbadań

wody

zawes badań stwierdzone
przekroczenia

wartości

1 07.09.20ż1 suw witunia 32230l20żI Parametry grupy A ido rozporzą-
dzenia MZ z dnia 0'1 .l2.20l7r. w
sprawie jakości wody przen:m.czo-

nej do spożycia przez ludzi (Dz.U .

z20l7r., poz.2294)

brak

pnŃsrwowy powlATowy
lNsPEKToR sAN|TARNY W SĘPÓLNlE KRAJ.
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Znak sprawy: N,HK. 9022.2ż.7 .7 .ż02I



ż. 07.09.20żI Szkoła
podstawowa w

zakrzewku

S2232lżOżI Parametry grupy A do rozporzą-
dzenia MZ z dnia 07,I2,2017r. w
sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spozyciaprzez ludzi (Dz.U.

z2077r., poz.2294)

brak

3. 2L09.2021 Piekarnia -
cukiernia
w Witunii

32269l202I Parametry grupy A do rozporą-
dzęniaMZ z dnia 0'7 .lż,20l7r. w
sprawie jakości wody przęzrtaazo-
nej do spoĄciaprzez ludzi (Dz.U,

z201'lr., poz.2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrÓw

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia nrzez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowe-
go o produkcji 100 - 1000 m3/d w Witunii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sę-
pólnie Kraj. stwierdziłpnydatnośó wody do spozyciaprzez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagarria określonych w załączniku nr I rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia ż0I7r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia pIzez ludzi (Dz. U. z20I7r.
poz.2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego
vrządzenia.
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Otrzymują:

L Zakład Gospodarki Komunalnej Sp, z o.o. w Więcborku (zgkwiecbork@op.pl ) - eiektronicznie
2. A/a - egz. nr l

Do wiadomości:

3. Burmistrz Więcborka (umwiecbork@wiecbork.pl) - elektronicznie
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