PAŃSTWOWY
PoWlATovl/Y l Ns PEKTo R sAN |TARNY
w sĘpoLNtE KRAJEŃsrcul
Znak sprawy: N,HŚ. 9022,22.8.2.2022

Sępólno Kraj., dnia 05.04.2022
Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie ań.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dńa 14 maręa 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj, Dz.U. z 202Ir. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.U. z
2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozpotządzęnia Ministra Zdtowia z dńa 7 grudnia 20I7r. w
sprawie jakościwody pTzeznaczonej do spozycia ptzęzludzi (Dz.U. z20I7t.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznarliu się ze sprawozdaniarni z badań wody nr:
-

L.905L2.I7 ,L2022|LM z dnia 2L03 .2022r,

L.905 L2.r7 .2,2022lLM z dnia 21.03,20żżr,
L.905 1,2.17 .3.2022/LM z dnia 21.03,202żr,
L.905 I.ż.I7 .l,22lLF z dnia 18,03.2022r
L.905l,2.I7 ,2,22lLF z dnia 18.03.20ż2r,
L.905 1,2.I7 .3,2żlLF z dnia 18.03,2022r,

sporządzonych przez Dziń Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakościwody prowadzonego przęz organy Pństwowej
Inspekcj i S anitarnej oraz sprawo zdania z badań wody nr
:

z
z
- 228412022 z
- 2285 12022 z
- 22821202ż

dnia31.03.2022 t.

- 2283 12022

ónia

3

1.03.20ż2 r.

dnia 31 ,03 .2022 r,
dnia 3l .03 .ż022 r .

sporządzonymi ptzez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w
Grudziądzu, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po stwierdzonym przelłoczeniu mikrobiologicznym z wodociągu publicznego w Przepałkowie należącego do ZakNadu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
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Data poboru

PuŃt monitorin-

16.03.2022

SUW Przepałkowo

gowy

Nr sprawozdaniaz

zawes badań

badań wody

L.9

0 5

I.2.I7 . 1,2022

lLM

L.905l .2.1] ,1,22lLF

Parametry grupy

niaMZ z dnia

stwierdzone
przekroczenia wartości

A do rozporządze-

brak

.12.2017r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do
spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z 20 I7 r,,
0'7

poz.2294)

Szkoła

16.03.2022

w Przepałkowo

2.

L.905 1,2.I7 .2,2022lLM
L.905 i .2.|1 .2.22lLF

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 0'1 .l2.20l7r, w sprawie jakościwody przemaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 20 I7 r.,

bakterie grupy

Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07 .12.20I'7t. w sprawie jakościwody przentaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7 r.,

bakterie grupy

poz.2294)

3.

|6.03.2022

ZGK

Sośno

L.905

1

.2.1,/

.3.2022lLM

L.9051 .2,I"].3.22lLF

ooz.2294\
4.

28,03.2022

5.

28.03.2022

6.

28.03.2022

SUW Przepałkowo

2282l2022

baktęrie grupy coli

Escherichia coli
Enterokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

coli

3 jtk/100 ml

coli

5

jtk/l00 ml
brak

2ż"C

228312022

Szkoła
w Przepałkowo

bakterie grupy coli

Eschęrichia coli
Entęrokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

22,C

228412022

Urząd Gminy w

Escherichia coli
Enterokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

Sośnie

,/.

28.03,2022

ZGK

bakterie grupy coli

brak

ś

brak {i

Y

r1

22,C

Sośno

228512022

bakterie grupy coli

Escherichia coli
Entęrokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w

brak

22"C

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatność wodv do spożycia przez ludzi
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uzasadnienie
Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o
100 - 1000 m3/d w Przepałkowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie
Kraj. stwieńziłprzydatnośó wody do spozyciaprzęz ludzi.
W zakresię przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonychw zŃączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7t.
w sprawie jakościwody przęznaazonej do spozycia przęzludzi (Dz.U. z 20I7r, poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego urządzęnia.

produkcji

Państwowy Powiatowy
Inspektoi Sanitarny

-,#,ff#,Jffi
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W]rk. w 1 eez.

Otrzymują:

I. Zakład Gospodarki
2. Ala- egz. nr l

Komunalnej w Sośnie. - elęktronicznie (sekretariat@zgk.sosno.pl)

Do wiadomości:

l.

Wójt Sośna- elektronicznie (sekretariat@sosno.pl)
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