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OCE|{A JAKOŚCI WODY
Napodstawie art.l p]<t.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy zdnia14mwca 1985r. o Państwowej InsPekcji

Sanitamej (tj. p".u. z211ir.poz.59 zpóżn. zm,), w związkuzart.Iż ust, 1 ustawY zdnia07,06.2001r. o

zbiorowym Żaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj, Dz,U. z 20I9r., Poz.I437 z

późn. ,ń.1 orń § 21 ust. 1 pkt. ! rozpotządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w sPrawie
jakości ńody przeznaczanej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U. z20l7r., poz. 2294),

,, PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po,zapoznaniu się ze sprawozdaniamizbadń wody nr:

- S1403/2020 z dniaZ3.06.2020r.
- SI404l2020 z dniaZ3.06.2020r.

sporządzony mi ptzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi SP. Z o.o,

pou.ń.3 wrarnach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Kawlacho naleŻącego do Zakładu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przv4atnośĆ wodv do spqżvcia przez ludzi

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wódy

zakręs badań stwięrdzonę
przekroczenia

wartości

1 17.06.20ż0 suw w kawlach SI40312020
SI404120ż0

Parametry grupy A ora z grupy B dc
r ozp or ządzenia MZ z dnia

07.12.20I7r. w sprawie jakości wod1
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U. z ż0 L7 r., p9Z. 229]!L

brak

Opis próbki: woda uzdatniona



uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Kawlach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spozyciaprzez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrow tizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagarria określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. z20l7r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody ztego wządzenia.
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Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Orzeszkowej 8

89-400 Sępólno Kraj.

2. Ala,

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sępólna Kraj.
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.


