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Znak sprawy: N.HŚ. 9022,22.L4.2O22 Sępólno Kraj,, dnia 23.06.2022
Egz. nr I

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dńa 14 marca 1985r. o Pństwowej In-
spekcji Sanitamej (tj. Dz.U. z202lr. poz. I95 zpóżn.zm.),w związkuz art.12 ust, 1 ustawy z dńa
07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.l.Dz.U, z
2020t,, poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęńa Ministra Zfuońa z dnia 7 grudnia 20I7t,
w sprawie jakości wody ptzęznaczonej do spozycia ptzęzludzi (Dz.U. z20l7r.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznarliu się ze sprawozdaniałni z badań wody nr:

- L.9051 .2.88.2.20ż2lLM z dnia 13.06.2022r.
- L.905 1 .2.88.3 .2022lLM z dnia 13.06.20ż2r.
- L.9051 .ż.88.4.2022lLM z dnia 13.06.2022r.
- L.9051 .2.88.2,22lLF z dnia 10.06.2022r,
- L.9051 .2.88.3.22lLF z dnia 10.06.2022r.
- L.9051 .2.88.4.22lLF z dnia 10.06.2022r,

sporządzonymi ptzez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego ptzęz organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitamej z wodociągu publicznęgo w Sępólnie Krajeńskim należącego do Zakla-
du Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

lNspEKToR sANlTARNy W sęnólrule xnn.l.
ul. T. Kościuszki 28, 89-400 sępólno Ką.

sekretariat.Dsse.Sepolnokraienskie@sanepid.goV.pl WWW,qoV,Dl/Webiosse-sepolno-kąenskie

Data po-
boru

punkt monitorin-
gowy

Nr sprawozdaniaz
badań wody

zawęs badań stwięrdzone
przekrocze-
nia wartości

l 08.06,2022 szkoła podstawowa

nr1wSępólnieKraj
L.905 1,2. 8 8,2.2022lLM

L.9051,2.88,2.22lLF

Parametry grupy A dorozporządze-
niaMZ z dnla 07,l2.2017r. w spra-
wie jakości wody przezraczonej do

spożycia przez |udzi (Dz.U. z 2017 r,,
poz,2294)

brak

2. 08.06.20ż2 NadIeśnictwo
Lutówko

L.905 1.2.88,3 .2022lLM

L.9051 .2.88.3.22lLF

Parametry grupy A do rozporządze-
niaMZ z dnia 07.12.20l7r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do

spozycia przez |udzi (Dz,U. z 20 l7r,
poz,2294)

brak
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J. 08.06.2022 szkoła podstawowa

w Zbożu
L.905 1 .2.88.4.2022lLM

L.905 i.2.88.4 .22lLF

Parametry grupy A d,o rozporądze-
niaMZ z dnia 0'1.12.20l7r. w spra-
wie jakości wody przemaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7 t.
poz.2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 1000 - 10000 m3/d w Sępólnie Kraj.o Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośó wody do spozyciaprzęz ludzi.

W zakresie ptzebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda speł-
nia wymagania określonych w zńączniku nr 1 rozpotządzęńa Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia
20I7r . w sprawie j akości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 20I7r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego urzą-
dzenia.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

l. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., ul. E. Orzeszkowej 8,89-400 SępólnoKraj.-egz. nr 1

2, Na - egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sępólna Kraj., ul. ]'. Kościuszki l3, 89-400 Sępólno Kraj. - elektronicznie (sekretariat@gmina-
sepolno.pl)
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