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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 u§tawy z dnia 14 marca t985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9t. poz. 59), w zwtązku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym
zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z20I9r.,poz.I437 zpoźn. zm.) oraz
§ 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawię jakości wody
ptzęznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U. z 20I7t., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniamiz badań wody nr:
-

S 208212020
S 2083/2020
S 208412020
S 2085/2020

z dnia 18.08.2020
z'dnia 18,08.2020

z dnia
z dnia

18.08,2020
18.08.2020

sporządzonymi przezlaboratorium AnalitycznęPrzędsiębiorstwa Komunalnęgo w Tucholi Sp. z o,o. otaz
sprawozdaniem nr:

z dnia 21 .08.2020
Sporządzonym ptzez Laboratorium Badawczę JARS S.A.

- 3020 l 08 12020 lF l 4

pobranej do badań z wodociągu publicznego 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

zawes badań

stwięrdzonę
przekroczenia

iBdo

1

Iż.08.ż020

SIIW w Runowie

S 208212020
S ż08312020
3020l08lżOżOlFl
4

Szkoła
podstawowa
w Runowie Kraj.

S 208412020
S 208512020

Kraj.

2.

Iż.08.2020

ParametrygrupyA
rcąorządzeniaMZ z dnia

07.12.2017r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do
spozycia ptzez ludzi (Dz.U . z
2017t., voz.2ż94)
Parametry grupy A do
r ozp orządzenia MZ z dnia
07.12.201'7r. w sprawie jakości
wodyprzeznaczonej do

spożycia przez|udzi (Dz,U. z
2017r,. poz.2294\

Opis próbki: woda uzdatniona

wańości
brak

brak

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego
produkcji
o
100 - 1000 m3/d w Runowie Kraj., gm. Więcbork, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośćwody do spozyciaprzezludzi.
W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonychw załączniku nr 1 rozpotządzenia Ministra Zdrowta z dnta 7 grudnia 20l7r.
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. zż0I7r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu plzeprowadzęnia następnych badań wody ztego urządzenia.

Z upowcżŃnh

Pgii:,lyołc8§ PnwlsńwĘo lnlpc}ton §anltrrnąo
w Sępó|nie

Kie "

Otrzvmuie:

l. Gmina Więcbork
ul.

Mickiewiczażż

89-4l0 Więcbork
2.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork

a

Ala.

J.

l,^,nl

lfua;9fńkIm ]

/lhtJź t"O..-E [.-s-mplAnłu Fiałkowslcg

k Ofi}liąlu Zapbiegłwczcgo
- i

Nrdrnm'§rnltirnąo

B

ieżącego

