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OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. t ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej InsPekcji

Sanitarnej (tj. Dz.U. z ż0I9r. poz. 59 z późi. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawY z dnia 07,06,2001r, o

zbiorowym zaopattzeniu w wbdę i zbiórowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.U. z 20I9r., Poz,I437 z

pożn. zm.) oraz § 21 ust. 1pkt. I rozporządzeniiMinistra Zdrov,ltazdnia 7 grudnia ŻOt7r. w sPrawie

jakości wody prrórnu"ronej dó spozyciaprzęzludzi (Dz. U. z20l7r.,poz.2294),

.. PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się zę sprawozdaniami zbadańwody nr:

- S1390/2020 z dniaż2.06.20ż0
- S1391/2020 z dniaż2.06.2020
- SI392l2020 z dniażż.06.20ż0
- S139312020 z dnia22.a6.2020
- Sl394l2020 z dnia22.06.2a20
- S1395/2020 z dniaż2.06.ż020
sporządzonymiprzezlaboratorium Analityczne Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi SP, Z_o,o,

pobrarrej w ramach kontroli wewnętrznej Ź wodociągu publicznego w SyPniewie naleŻącego do Zakładu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o,o. w Więcborku

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wody

zawęs badań stwierdzonę
ptzekroczenia

wartości

1 17,06.ż020 §UWw Sypniewo SI390l2020
St39I12020

Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia

07.12.2Q|7r. w sprawie jakości wody
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez

Iudzi (Dz.U. z 20I7r., poz. 2294)

brak

ż. I7,06.20ż0 Wiejski Ośrodęk
Zdrowia w
Sypniewie

SI392l2020
SI39312020

Parametry grupy A do

r ozp or ządzenia MZ z dnia
07.1ż.2017r. w sprawie jakości wody

pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez

ludzi (Dz.U, z 20I7r., poz, 2294)

brak

Parametry grupy A do

r ozp or ządzenia MZ z dnia

07 .l2.2017r. w sprawie jakości wody
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez

iudzi (Dz.U. z 20l7r., p9Z. n9Ą_

brak
_). 1"I.06,20ż0 OSP Lubcza SI394120ż0

SI395120ż0

Opis próbki: woda uzdatniona



w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 _ 1000 m3/d w Sypniewie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spozycia przezludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonych w zńączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowta z dnia 7 grudnia 20I7r.
w sprawie j akości wody ptzeznaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U . z 2017 t. poz. ż294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody ztego wządzenia.
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Otrz},muje:

l. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
89-4l0 Więcbork

2, Ala.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork
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