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N,HK.521I.1.4.2020

OCENA JAKOSCI WODY
Napodstawie art.1 pkt.l, art.4 ust.1 pkt, 1 ustawy zdnia74marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9r, poz. 59 z późn, zm.), w zwięku z art, 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U, z 2019r., poz.I437 z
późn. zm") oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzęńa Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie
jakościwody przęznaczonej do spozycia pIzęzludzi (Dz.IJ. z20I7r,,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATO\ilY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznaniu się zę sprawozdaniami zbadańwody nr:
-

3202612020
3202712020
3202812020
3202912020
3203012020
S203 112020

z
z
z
z
z
z

dnia 11.08.2020

dniaIL08.2020

dnia 11.08.2020
dnia 11.08.2020

dnialL08.2020

dnia 1 1.08.2020
sporządzonymi przez Laboratorium Analitycznę Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.,
pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. należącego do
Zakładl Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.
Data
poboru

l

Punkt
monitoringowy

Stlw

05.08,2020

SępóIno

ż,

a

05.08,2020

05.08,2020

Kraj.

Nr sprawożdania
z badań wody
3202612020
S202712020

Nadleśnictwo
Lutówko

32028/2020
32029/2020

kotłownia w
Niechorzu

3203012020

32031/2020

zawes badań

Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia
07 .lż.ż0l7r.w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. z 20l7t., poz. 2294)
Parametry grupy A do
07

roąorządzeniaMZ z dnia
.l2.2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz,U. z 2017r,, poz. 2294)
Parametry grupy

w zakre§ie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

wańości
brak

brak

A do

rczporządzeniaMZ z dnia
07.1ż.2017r. w sprawie jakościwod;
przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z20l7r.. poz.2294\

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdzone
przekroczenia

brak

uzasadnienie

Na podstawie

sprawozdań

z

przeprowadzonych

badń wody z urządzetia wodociągowego

_ 10000 m3/d w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
Kraj . stwie r dził przy datnośćwody do spożyci a pIzez ludzi.

produkcji 1000

o

w Sępólnie

zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonych w zńączniku nr 1 rozpotządzenia Ministra Zdrovna z dnia 7 grudnia ż0I7t.
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. z20l7r. poz.2294),
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęnianastępnych badań wody ztego urządzenia.
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Otrzvmuje:

1.

ZakJad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.

2.

Ala.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Sępólna Kraj.
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.

