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Egz. nr I

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 maręa 1985r. o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz, l95), w związkv z art, 12 ust. 1 ustawy z dnia
07 ,06.200Ir. o zbiorowym zaopattzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.
z2OżOt.,poz.2028 zpóźn. zm.) onz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęnia MinistraZdrowiazdnia7
grudnia ż0l7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.U. z20I7r,,
poz,2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdanięm z badan wody nr:

- 88661202I z dniaZ3.1I.202Ir.
- 8867l20żl z dniaZ3.1L202In
- 886812021 z dńa23.IL202Ir.

sporządzonym ptzęz Laboratorium Centralne Mielskich Wodociągów i Oczyszcza|ń Sp. z o,o.
w Grudziądzu, pobranej do badan z wodociągu publicznego w Przepałkowie gm. Sośnoo nale-
żącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
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Data pobo-
ru

punkt monitorin-
sowv

Nr sprawozdania
z badań wody

zakres badań Stwierdzone prze-
kroczenia wartości

1 16.1l.ż021 SUW Przepałkowo 88661202]l Parametry grupy A do
rczporządzeniaMZ z dńa

07.I2.20I7r. w sprawie
jakości wody przęznaazo-
nej do spozycia przezlu-
dzi (Dz.U . z 2017 r., poz.

2294)

barwa: 25 mg/l Pt
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Znak sprawy: N.HK. 90ż2.22.8.6.202l



2. 16.11.ż02l Szkoła w Przepał-
kowie

886]l202I Parametry grupy A do
rczporządzeniaMZ z dńa

07.12.20I7r. w sprawie
jakości wody przeznaczo-
nej do spozycia ptzezh-
dzi (Dz.U. z20l7r., poz.

2294)

barwa: 25 mg/l Pt

J. 16.11,202I Biuro ZGK w So-
śnie

8868l202I Parametry grupy A do
rczporządzeniaMZz dnia
07.I2.20I7r. w sprawie

j akości wody przeznaczo-
nej do spozycia przez|u-
dzi (Dz.U . z 2017 r., poz.

2294)

barwa: 25 mg/l Pt

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowe-
go o produkcji 100 - 1000 m3/d w Przepałkowie gm, Sośno, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośó wody do spozyciaprzez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda
spełnia wymagania określonych w załączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2al7r. w sprawie jakości wody ptzeztaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz, |J. z 20I7r,
poz.2294). Podwyzszona wartość parametryczna barwy jest cecha charakterystyczna wody po-
chodzącej z tego wodociągu

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego
wządzenia.
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Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie - egz. nr l

2, Na - egz. nr 2

Do wiadomości:

l. Wójt Sośna (sekretariat@sosno,pl) - elektronicznie
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