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OCBNA JAKOŚCI WODY
Napo{stawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1ustawy zdnia14marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20l9r. poz. 59 z poźn. zm.), w zńązku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 .06.2001r. o
zbiorowym zaopńtzeniu w wodę i zbiorowym odprowadąąiu ścieków (tj. Dz.U. z 20l8t., poz.1437 z
późn.złn.) oruz § 21 ust. 1 pkt. 1rozporządzęnia Ministra Zdtowiaz dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie
jakości wody ptzeznaczonej do's'§ożyciaprzezludzi (Dz, IJ,z2017r.,poz.ż294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNIY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badń wody nr:

- S 052212020 z dnia 09.03.2020r., sporządzonym przez Laboratorium Analitycznę Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.

- I608l03l2020lFl3 z dnia 17.03.2020r., sporządzonym przez Laboratorium Badawcze JARS S.A.
w Legionowie

pobranej do badan z wodociągu publicznego w Witunii gm. Więcbork, należącego do Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdaniaz
badń wody

zaktes badań stwierdzone
przekroczenia

wartości

1 04.03.2020 sulv w witunii S 052212020
1608103lż020lF13

ParameĘgrupyAiBdo
r ozp orządzenia MZ z dnia

07,l2.20l7r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej

do spoZycia przezlldzi
(Dz.U. z 2017 r., poz. 229 4)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi



uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z ptzeptowadzonych badań wody z vrządzenia wodociągowego
o produkcji < 100 m3/d w Witunii, gm. Więcbork, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośó wody do spożyciaptzezludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonych w zaŁączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017r,
w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z20l7r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenianastępnych badań wody ztego urządzenia.
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