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OCENA JAKOŚCI WODY
Na Podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 muca 1985r. o państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. I95), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 .06,200Ir. o Źbioro*ynr
zaoPattzeniu w wÓdę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.IJ. z'2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1

Pkt, 1 rozPorządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 20iir. w sprawie jakości wody prr"rni"rrnej do
spożycia pt zęz ludzi (Dz. |J . z 20 I 7 t ., poz. 229 4),

PAŃSTWOWY POWIATgWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się zę sprawozdaniami zbadańwody nr:

- S2O20]202I z dnia20.0t8.202l'
- S202Il202l z dnia20.08.202l
- S2Q22\202I z' dnia 7g.OS.202t

sPorządzonYmi Ptzez Laboratorium Analityczttę Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.,
Pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z rvodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. nalezącego doZakładu Gospodarki Komunalnej Sp, , o.o. w Sępólnie'ftraj. * §l

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań ńody

zawes badań stwierdzone
przekroczenia

wartości

1 17.08.202l SUW §ępólno
Kraj.

32020l202I Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia

07 ,12.2017r. w sprawie jakości wod1
przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz,U. z 2077r., poz, 2294)

brak

2.

17,08,202l Nadleśnictwo
Lutówko

3202112021 Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia

07.12,20l7r. w sprawie jakości wod1
przeznaczonej do spoĘcia przez
ludzi (Dz.U . z 20l7r,, poz, 2294)

brak

3,

I7,08,2021 szkoła w zbożu 32022l202I Parametry grupy A do
roąorządzeniaMZ z dnia

07.12.20l7r. w sprawie jakości wod1
przeznaczonej do spoĘ cia pr zez
ludzi (Dz,U, z 20t7r., poz. 2294)

brak

Opis próbki: woaa uzOatniona



w zakre§ie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia nrzez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego 0
produkcji 1000 - 10000 m3/d w Sępólnie Kraj., Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie
Kraj. stwie r dził przy datność wody do spożyci a przez ludzi.

W zakresie. przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonych w zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezfudzl, (Dz.U. z20l7r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody ztego wządzenia.

Z upoważnienia
f*:,jl.łrowĘo Pawirtbrelo inspektora §rnitrrnłro

ĘĘŃlnie Knleńskrm 
' 

'

^i,ł,ńZr!:,F,rłł '-trlcrown i k **,iit*§łji§H..,T8" i ts ieĘccgo

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp, z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8

89-400 Sępólno Kraj.

2. Ala.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sępólno Kraj.
ul, T .Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.


