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oCEl{A JAKOSCI woDY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U, z 20l9r. poz. 59 z późn, zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.a6.200lr, o
zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniv ścieków (tj. Dz.U. z 20I9r., poz.I437 z
późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie
jakościwody ptzeznaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz.U. z20l7r., poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARI\IY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadań wody nr:

.2.129.L\O|LHŻ z dniaŁ3.07,żOżOr.,
.2.I29.L2020|LEM z dnia27.07.2020r.
sporządzonymptzęzDziil. Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy,
pobranej do badań z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj., należącego do Zakladu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.
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do spoĄcia przezludzi

(Dz.U, z ż0l7 r., poz.

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatnośćwodv do spożvcia przez ludzi

229 4)

brak

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przepfowadzonych badń wody z utządzenia wodociągowego o
produkcji 1000 -10000 m3/d w Sępólnie Kraj., Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępolnie

Kraj. stwieńziłprzydatnośćwody do spozyciaprzez ludzi.

zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowta z dnta 7 grudnia 20I7t.
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z20l7r. poz,2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody ztego utządzenia.
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