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Sępólno Kraj., 27 .04,2020r.

N.HK.521I.L2.2020

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawio art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 mwca 1985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9r. poz. 59 z poźn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 u§tawy z dnia 07.06.2001r. o
zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 20I9r., poz.I437 z
późn. zm.) oraz § 21 ust, 1 pkt. I rozporządzęnia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie
j akościwody ptzęzfIaazonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U . z 20l7r.o poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLI\IE KRAJ.
po zapozrlaniu się zę sprawozdaniami zbadńwody nr:
- 3079912020
- S0800i2020
- SO759lż§20
- 3076012020
- S0801/2020
- S0802/2020

z dniaz3.04.2020
z dnia23.04.2020

z dniaz3.04.2020

z dnia23.04,2020
z dniaz3.04.2020
z dniaz3.04.2020

sporządzonymiptzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
oraz sprawozdaniem zbadńwody nr:
5 l 0412020 lF l I z dnia 23 .04.2020r.
sporządzonym przez JARS Sp. z o.o. Legionowo

297

pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.
Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania

I5.04.ż020

Szkoła
podstawowa nr 1
w Sępólnie Kraj.

3079912020
S0800/2020

2.

15.04.2020

Nadleśnictwo
Lutówko

s075912020

3.

15,04.żOż0

kotłownia w
Niechorzu

S080 1/2020

1

Opis próbki: woda uzdatniona

w Sępólnie Kraj. należącego do

zawesbadań

z badań wody

S076012020

3080212020
297 5/04/2020/F l1

A do
MZ z dnia

stwięrdzonę
przekroczenia
wartości

Parametry grupy
t

ozp or ządzenia

r

ozp or ządzenia

07.12,ż0|7r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U, z 2017r., poz. 2294)

brak

A do
MZ z dnia

brak

ParametrygrupyAiBdo
ozp or ządzenia MZ z dnia

brak

Parametry grupy

0'7.12.2017r. w sprawie jakościwod1
pt zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U, z 2017r., poz. 2294)
r

07

.l2.2017r, w sprawie jakościwod1
pr zeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatność wodv do spożycia przez ludzi
uzasadnienie
przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 1000 - 10000 m3/d w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w SępÓlnie
Kraj. stwierdziłptzydatnośó wody do spozycia przez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania określonych w zńączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r.
w sprawió jŃości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20I'Ir, Poz.2294).
Ocóna niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenianastępnych badań wody z tego wządzenia.

Na podstawie sprawozdń

z

i

Otrz}rmuje:

1,

2.

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

Ala.

Do wiadorności:

1.

Burmistrz Sępólna Kraj.
ul. T. Kościuszki1]
89-400 Sępólno Kraj.

