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Znak sprawy: N.HŚ. 9022,2ż).3.2022

Sępólno Kraj., dnia 09.06.ż022
Egz. nr I

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawię art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt, 1 ustawy z dńa 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz,U. z202lr. poz. l95 zpóźn.zm.),w związkuz aft.12 ust. 1 ustawy z
dnia 07,06.200|r. o zbiorowym zaopŃtzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj.
Dz.U. z2020r.,poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdrowiaz dnia7
grudnia 2017r, w sprawie jakościwody ptzęznaczonej do spozycia pruęz ludzi (Dz. U. z20I7r.,
poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR §ANITARNY
SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

z dnia 15,04.2022
- 3077412022 z dnia15.04.2022
- 3077512022 z dnia15.04.2022
- 3077212022

sporządzonym iptzezlaboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z
o.o. oraz sprawozdaniemztaaan woO} nr:
- O l0 l 0412022l I
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I z dnia 26.04.2022

Sporządzonyrn przęz Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp z o.o. w Legionowie, pobranej
w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Sępólnie Krajeńskim należącego
do Za kładu Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. w
ie Kra
Data poPuŃt monitorinNr sprawozdaniaz
zawes badań
stwierdzone
boru
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12.04.2022
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SUW Sępólno Kraj.

badań wody

Parametry grupy
S077212022

ol0l04l2022ll

*,=Ę,el

18/F/1

A i B do rozporzą-

przektoczenia wartości

dzęniaMZ z dnia 07.12.2017r. w
sprawie jakościwody przeznaczonej
do spozycia ptzezludzi (Dz,U. z

brak

2017r.. poz. 2294)

pRŃsnłlowy pownTowy

lNspEKToR sANlTARNy W sEeólrule rRR.l,

ul..T. Kościuszki 28, 89-400 sępólno Klaj,
www.9ov.pl/web/psse-sepolno-krajenskie

psse.sepolnokąenskie@pis.gov.pl
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Nadleśnictwo

Lutówko

Parametry grupy

S0,77412022

niaMZ z dnia

A do rozporządze-

brak

07.12.201'7r, w spra-

wie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez |udzi (Dz.U. z 20 I7 t.

poz.2294\

12.04.2022

a

J.

szkoła podstawowa

nr1

3077512022

w Sępólnie Kraj.

Parametry grupy A do tozporządzenia MZ z dnia 07 .l2.2017r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do
spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z 20 I'l r.

ooz.2294\

Opis próbki: woda uzdatniona
\ry

brak

zakresie przebadanych parametrÓw
stwierdza

przvdatność wody do spożycia przez ludzi
uzasadnienie
Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji 1000 - 10000 m3/d w Sępólnie Kraj., Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępolnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spozyciaprzez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonych w zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 20I7t. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przęz lldzi (Dz. U. z 20I7r.
poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tęgo
urządzenia.
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Otrzymują:
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj,
egz. nr 2

2. Na-

-

egz. nr i

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Sępólna Kraj., ul. T. Kościuszki 13, 89-400 Sępólno Kiraj.
sepolno.pl)
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elektronicznie (sekretariat@gmina-
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