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N.HK.521 I.2.2.2019

OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca l985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9r. poz. 59 z poźn. zm.), w związkl1z afi, 12 txt. 1 ustawy z dnta 07.06.2001r. o
zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj, Dz,U. z 20I9r., poz.I437 z
póżn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie
j akościwody ptzeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz, U . z 20I7r., poz. 2294),
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po zapoznarliu się ze sprawozdantani zbadań Wody nr:
-3764120ż0 z dnia 20.04.2020
- 376312020 z dnia 20.04.2020
- 3079612020 z dniaz7.04.2020
- 3079712020 z dniaz7.04.2020

sporządzonymi przez Laboratorium Analitycznę Ptzędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp, z o.o.,
pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznęgo w Więcborku należącego do Zakłada
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku
Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań Ńody

siedziba zGk
ul. Pocztowa 2
Więcbork

376412020

1

15.04.2020

2,

15.04.2020

SUW Więcbork

S76312020

J,

ż2.04.2020

kotłownia ul.
BoWiD w
Więcborku

S079612020

4.

2ż,04,20ż0

Oczyszczalnia
ścieków Więcbork

Opis próbki: woda uzdatniona

3079712020

zalłes badań

stwierdzonę
przekroczenia
wartości

Ogólna liczba mikroorganizmów w

22'C po 72

h

Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Enterokoki

brak

Ogólna liczba mikroorganizmów w

22"C po 72

h

22'C po 72

h

Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Enterokoki
liczba
mikroorganizmów w
Ogólna
Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Entęrokoki

brak

brak

Ogólna liczba mikroorganizmów w

22'C po 72

h

Baktęrie grupy coli
Escherichia coli
Entęrokoki

brak

w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie

z urządzenia wodociągowego o
w Więcborkuo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępolnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spożyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w
zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
przeznaczonej do spozycia przezfudzi (Dz.U. z20l7t. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody ztego wządzenia.
Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badań wody

produkcji 100

_ 1000 m3/d
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork

ż.

Ala.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork
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Znak sprawy: N.HK

521
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312020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 04.05.2020r.
w sprawie jakościwody do spoĘcia przez ludzi z wodociągu publicznego w

Więcborku

zaopatrując9go w wodę mieszkańców miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór,
Karolewo, Smiłowo, Dalkowo, Jastrzębiec

Na podstawie:

zbadń wody nr 3079712020, S079612020 z dniaL7.04,2020, 376312020,
376412020 z dnia 20.04.2020 sporządzonych ptzęz Laboratorium Analityczne
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. pobranych do analizy z
Wodociągu Publicznego w Więcborku,
Sprawozdań

stwierdzono

prawidłową jakośćwody pod względem ogólnej liczby mikroorganizmów w

22oCpo72h

W związku zpowyższym:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w §ępólnie Kraj.
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
Analizawody wykazŃa,ze jakośćwody pod względem mikrobiplogicznym spełnia
lwmagania określonę w rozpolządzęniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakościwody ptzeznaczonej do spozycia przęzludzi(Dz.lJ.z20l7r,poz,2294).
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