
PAŃSTWOWY
PoWlAToWY lNsPEKToR SAN|TARNY

w sĘpolNlE KRAJEŃsxllvl

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.8.4.2022 Sępólno Kraj., dnia 19.10.2022
Egz.nr2

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawię art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. l95 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj.
DzU. z2020r.,poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozpotządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia
20I7t. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.U. z20l7r.,poz.2294),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniarni z badń wody nr:

- L.905 L2.I25.1 .202żlLM z dnia 2ż,09,20ż2r.
- L.905 Lż,I25.2.2022lLM z dnia22,09.ż022r.
- L.905 I.2.I7 ,1.zżlLF z dnia 22,09.2022r
- L,905I.2,17 .ż.ŻżILF z dnia 03,I0.żOż2t.

sporządzonych przez DziŃ Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonęgo ptzęz organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz sprawozdaniazbadań wody nr:

- Sż59312022 z dnia I1.I0.202ż r.

- 3ż594lż022 z dnia ILI0.2022 r.

sporządzonymi ptzez Laboratorium Analitycznę Ptzędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z
o.o., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po stwierdzonym przekroczeniu mikrobiologicznym
z wodociągu publicznego w Przepałkowie należącego do Zaklada Gospodarki Komunalnej w
Sośnie

PRŃSTWOWV POWIATOWY
lNsPEfioR sAN|TARNYW sĘPoLNlE KMJ.

ul. T. Kościuszki 28, 89-400 sępólno Ką.
sekretariat.psse.sepoinokrajen WWW,qoV. ol/Web/ps§e-3epolno-kąenskie
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Data po-
boru

PuŃt monitorin-
golvy

Nr sprawozdaniaz
badań wody

zawes badań stwierdzont
przekrocze-
nia wartośc_

1 19.09.2022 Szkoła
w Przepałkowo

L.905 1 .2,125,1.2022lLM

L.905l .2.I25.2.22lLF

ParameĘ grupy A i B do rozporzą-
dzenia MZ z dnia 07 .I2.20l7r. w

sprawie jakości wody przemaczonej
do spożycia przezludzi(Dz.U. z

20I'Jr., poz.2294)

bakterie
grupy coli

2 jtk/100 m|

barwa 25
ms/l Pt

2.

19.09.20ż2 ZGK Sośno L.9 0 5 1 .2. 12 5 .2.2022 lLM
L.9051.2.125 .1.22lLF

Parametry grupy A do rozporządze-
nia MZ z dnia 07 .12.20l'lr. w spra-
wie jakości wody przemaczonej do

spoĄcia przez hldzi (Dz.U. z 20 l7r,,
poz.2294)

bakterie
grupy coli

2 jtł/l00 m

barwa 25
mgA Pt

J. l1.I0.2022 Szkoła
w Przepałkowo

3259312022
bakterie grupy coli

Escherichia coli
Enterokoki

Ogólna liczba mikroorganizmów w
22"C

brak

4. 1I.10.ż022 ZGK Sośno 3259412022
bakterie grupy coli
Escherichia coli

Entęrokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

22"C

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wodv do spożvcia przez lirdzi
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uzasadnionie

Na podstawie sprawozdń z przeptowadzonych badań wody zvrządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Przepalkowieo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępól-
nie Kraj. stwięrdził przydatność wody do spozyciaprzęz ludzi.

W zakręsie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda speł-
nia wymagania określonych w zŃączniku nr l rozporządzęńa Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody plzęznaazonej do spozycia pTzęzludzi (Dz.U. z20I7r. poz.2294),
Podwyzszona wartość parametrycznabarwy jest cecha charakterystyczna wody pochodzącej z tego
wodociągu.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęnia następnych badń wody z tego utzą-
dzęnia.

Z upowożnienio
Poństwowcgo Powiotówego lnspektoro Sonitotne,9o

Kiclomik ojiiiff 'ilirTl?i; *nno,n.no
l Profiloktyki Zdrow.olnci ]

pori6to!,ł s,otii t,!YW fffi:ŚrYrŚY-
,4ęłna Fiałkoltshł

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

l. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, ul. Nowa 9, 89-412 Sośno - egz. nr I

2. Na- egz. nr 2

Do wiadomości:

1, Wójt Sośna - ęlęktronicznie (sekretariat@sosno.pl)
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