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N.HK. 9022,22.3.5.202I

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. z202Ir. poz. 195), w z:wiązku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia)7.06.200Ir. o zbiorowym
zaopattzeniu w wódę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DzU. z żO7ar." poz20&) oraz § 21 ust. 1
pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie jakościwody przęznaazonej do
spozycia przęz ludzi (Dz. U. z20I7r.,poz.2294),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapozrLaniu się ze sprawozdaniamizbadań wody nr:
S 1 91 Il2021 z dńa 13.08.202l
- SI9Iż1202I z dnia13.08.202l
- 51913/202I z dnia13.08.202l

-

sporządzonymi przez Laboratorium Analitycznę Pruędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o,o.,
pobranej w ramach monitoringu jakościwody prowadzonęgo pIzęz organy inspekcji sanitamej z wodociągu
publicznego w Witunii nalezącego do Za]<ładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o,o. w Więcborku

1

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

10.08.2021

SUW Więcbork

Nr sprawozdania

zawes badań

z badań wody

A do
MZ z dnia

Parametry grupy

SI911l202I
r

ozp or ządzenia

r

ozp or ządzenia

stwierdzone
przekroczenia
wartości
brak

07.12.2017r, w sprawie jakościwod1
prznznaczonej do spoĘcia przez
ludzi (Dz,U. z 20l7r., poz. 2294)
2.

10.08.2021

Oczyszczalnia
ścieków w
Więcborku

SI9I2l202I

DPS w
Suchorączku

SI913lżOżI

Opis próbki: woda uzdatniona

MZ z dnia

brak

07.12.20l'7r. w sprawie jakościwod1
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez
ludzi (Dz,U, z 20l7r., poz. 2294)

a
J.

10.08.2021

Parametry grupy A do

Parametry grupy A do
r ozp orządzenia MZ z dnia
07 .L2,2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U. z 2017r,, poz. 2294)

brak

\ry

zakresie przebadanych paramefrów
stwierdza

uzasadnienie

Na Podstawie sPrawozdań z prueprowadzonych badań wody

z urządzenia wodociągowego o
w Więcbórku-, Państwo;vy Powiatowy tnrp.ń Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatnośó wody do spoiyci aptzezludzi.
W zakresie PrzebadanYch Parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych
woda spełnia
wYmagania okreŚlonYch w zńączniku nr I rozporządzenia
Ministra Zdrow ia z dnia 7 grudnia 20l7r. w
sPrawie jakoŚci wodY Przeznaczonej do spożycia pr
zez ludzi(Dz. U., iotiri. ńz. 2294).
ocena niniejsza jestwńnado czasu przeprowa dzenianastępnych
badań wody ztego wządzetia.
Produkcji 100 - 1000

m3/d
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Otrzvmuie:

1.

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

89-4l0 Więcbork

2.

Ala.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

