
Znak sprawy: N.HK 5211.15.4.2018 

KOMUNIKAT NR 2/2019 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Kraj. 

z dnia 22.01.2019r. 
w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi z wodoci^gu publicznego w 

Runowie gin. Wiecbork 

zaopatrujaxego w wode mieszkancow miejscowoSci: Runowo, Borzyszkowo, Klarynowo, 
Czarmuri, Puszcza, Katarzyniec, Zabartowo 

Na podstawie: 
1) sprawozdan z badan wody nr S3253/2018, S3254/2018 z dnia 27.12.2018r., 

sporzadzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 
o.o., w Tucholi 

2) sprawozdan z badan wody nr L.HK 6010-7/19, L.HK 6010-8/19 z dnia 14.01.2039r„ 
sporzadzonych przez Odzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociagu Publicznego 
w Runowie, 

stwierdzono 

prawidlow^ jakosc wody pod wzgledem ogolnej liczby mikroorganizmow w 

22 °C po 72 h 

W zwi^zku z powyzszym: 

Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Kraj. 
stwierdza 

przydatnosc wody do spozycia przez ludzi 

Analiza wody wykazala, Ze jakosc wody pod wzgledem mikrobiologicznym spelnia 
wvmagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w 
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Z upowaznienia Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego 

J$p61nie Kraj. / 
tna Fialkowska 

p.o. MWOWIUK Oddzialu Zapobiegawczego 
1 f»iSH|<?*lJB WWUfii Sswiwh^sfl 



Znak sprawy: N.HK 5211.14.4.2018 

KOMUNIKAT NR 3/2019 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Kraj . 

z dnia 22.01.2019r. 
w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi z wodociijgu publicznego w 

P^perzynie gm. Wiecbork 

zaopatruj^cego w wode mieszkancow miejscowosci Peperzyn 

Na podstawie: 
1) sprawozdan z badan wody nr S3258/2018, S3257/2018 z dnia 27.12.2018r., 

sporzadzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 
o.o., wTucholi 

2) sprawozdan z badan wody nr L.HK 6010-5/19, L.HK 6010-6/19 z dnia 14.01.2019r., 
sporzadzonych przez Odzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociagu Publicznego 
w Peperzynie, 

stwierdzono 

prawidiowq jakosc wody pod wzgledem ogolnej liczby mikroorganizmow w 

22 °C po 72 h 

W zwi^zku z powyzszym: 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Kraj. 
stwierdza 

przydatnosc wody do spozycia przez ludzi 

Analiza wody wykazala, ze jakosc wody pod wzgledem ogolnej liczby 
mikroorganizmow w 22 °C po 72 h snemia wymagania okreslone w rozporzadzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Z upowaznienia Panstwowego 
Powiatowego inspektora Sanitarnego 

y^pGlnie jCraj. . 

(j H(^La4h 
mgr Anna Fiatkowska 

p.o. Kierownik Oddzialu Zapobiegawczeio 
i Hieiacego Nadzoru Sanitarnego 



Znak sprawy: N.HK 5211.16.11.2018 

KOMUNIKAT NR 6/2019 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S^polnie Kraj. 

z dnia 22.01.2019r. 
w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w 

Sypniewie gm. Wiecbork 

zaopatrujacego w wode mieszkancow miejscowosci Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, 
Wymyslowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleh, Gorowatki, Zgnitka. 

Na podstawie: 
1) sprawozdan z badan wody nr S3251/2018, S3252/2018 z dnia 27.12.2018r., 

sporzadzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w 
Tucholi 

2) sprawozdan z badan wody nr L.HK 6010-12/19, L.HK 6010-13/19 z dnia 
14.01.2019r., 

sporzadzonych przez Odzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociagu Publicznego w Sypniewie, 

stwierdzono: 

prawidlow^ jakosc wody pod wzgledem ogolnej liczby mikroorganizmow w 
22 °C po 72 h 

oraz 
ponadnormatywne stezenie manganu 

W zwiazku z powyzszym: 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Kraj. 

stwierdza 
i 

warunkowq przydatnosc wody do spozycia przez ludzi 

Analiza wody wykazala, ze jakosc wody pod wzgledem: 
- pod wzgledem ogdlnej liczby mikroorganizmow w 22 °C po 72 h spelnia wymagania, 
- pod wzgledem stezenia manganu przewvzsza wartosci okreslon^ w rozporzadzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

W zwiazku ze zwiekszon^ wartosci^ manganu oraz prowadzonymi przez 
zarzadzajacego wodoci^giem dzialaniami naprawczymi moze nastapic zmiana zapachu, 
smaku i barwy wody. 

Z upowaznienia Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w^Sepolnie Kraj. 

p.o. Kierownik Oddzialu Zapoblegawczeao 
i BieZacego Nadzoru Sanilarnego * 



Znaksprawy: N.HK 5211.17.4.2018 

KOMUNIKAT NR 2/2019 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Kraj. 

z dnia 22.01.2019r. 
w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w 

Witunii gm. Wiecbork 

zaopatrujacego w wode mieszkancow miejscowosci: Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska 
Osada, Chlopigozd, Chlopigozd lesnictwo 

Na podstawie: 
1) sprawozdan z badan wody nr S3256/2018, S3255/2018 z dnia 27.12.2018r., 

sporzadzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 
o.o., w Tucholi 

2) sprawozdan z badan wody nr L.HK 6010-9/19, L.HK 6010-10/19, L.HK 6010-11/19 
z dnia 14.01.2019r., sporzadzonych przez Odzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociagu 
Publicznego w Witunii, 

stwierdzono 

prawidlowg jakosc wody pod wzgledem ogolnej liczby mikroorganizmow w 

22 °C po 72 h 

W zwiazku z powyzszym: 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Kraj. 
stwierdza 

przydatnosc wody do spozycia przez ludzi 

Analiza wody wykazala, ze jakosc wody pod wzgledem mikrobiologicznym spelnia 
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w 
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Z upowaznienia Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Sepolnie Kraj. 

mgrAnna Fiatkowska 
p.o. Kierownik Oddzialu Zapobiegawczego 

i Biezacego Nadzoru Sanitarnego 


