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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U, z202It. poz. I95), w zwipku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia07.06.200Ir. o zbiorowym
zaopaftzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniv ścięków (tj. Dz.U, z 2020r., poz.2028 z późn, zm.) oraz
§ 21 ust. 1 pkt, I tozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody
ptzęznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U . z ż0I7r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadań wody nr:
- S0779l202I z dnia07.05.202I
- 50780/20żl z dnia07.05.202I
- S0781i202I z dnia}7.05.202I

Sporządzonlłrni przez Laboratorium analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnęgo w Tucholi Sp, z o.o.
Kraj. należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej

pobranej z wodociągu publicznęgo w Kamieniu
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.
Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wody

04.05,żOżl

SUIV Kamień

S0779lż02I

2.

04.05.20ż|

Urząd Miejski w
Kamieniu Kraj.

S078012021

3.

04.05.20żI

Szkoła

S0781lż021

1

Kraj.

podstawowa w

Dużej Cerlrwicy

zahłes badań

Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia
07.I2.20I'7r. w sprawie jakościwod;
przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z 20l7r., poz. 2294)
Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia
07.12.20l'7r. w sprawie jakościwod1
pr zeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz,U, z 2077r., poz. 2294)
Parametry grupy.A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia
07.12.20l7r, w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do sp oĘ cia przez
ludzi (Dz,U, z 2017r., poz. 2294)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakre§ie przebadanych parametrów

stwierdza
przydatnośćwodv do spożvcia przez ludzi

stwierdzone
przekroczenia

wańości
brak

brak

brak

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badń wody

z

urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Kamieniu Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie
Kraj. stwieńziłprzydatnośćwody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonychw załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrovna z dnia 7 grudnia 20I7r.
wsprawie jakościwody ptzeznaazonej do spożycia przezlldzi(Dz.U.z20l7t.poz.2294).
Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeplowadzenia następnych badń wody ztego urządzenia.
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Państwowy Powiatowy
Inspeklor Sanitarnv

Elżbietą Estkawska
I

Otrzymuje:

1.

ZakładGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 1 6
89-430 Kamień Kraj.

2.

Ala.

Do lviadomości:

1,

Burmistrz Kamienia Kraj.
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Kraj.

