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OCENA JAKOSCI WODY 
Na podstawie art.l pkt.l , art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wod$ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1152 z pozn. zm.) oraz 
§ 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), 

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W SEPOLNIE KRAJ. 

po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan wody nr: 

- S715/2019zdnia 03.04.2019 
-S 716/2019 z dnia 01.04.2019 
sporz^dzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiebiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. 

- L.9051.1.92.1.19/LHZ z dnia 03.04.2019r. sporzadzonym przez Dzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy 

- 5295/03/2019/F/l z dnia 12.04.2019 sporzadzonym przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o. z 
Legionowa 

pobranej do badan z wodoci^gu publicznego w Witunii gm. Wi^cbork nalc/.acego do Zakladu 
Gospodarki Komunalncj Sp. z o.o. w Wifcborku 

Data 
poboru 

Punkt 
monitoringowy 

Nr sprawozdania 
z badan wody 

Zakres badan Stwierdzone 
przekroczenia 

wartosci 

1. 27.03.2019 SUW Witunia 
S 715/2019 

L.9051.1.92.1.1 
9/LHZ 

5295/03/2019/F/l 

Parametry grupy A i B do 
rozporzadzenia MZ z dnia 

07.12.2017r. w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do 

spozycia przez ludzi (Dz.U. z 
2017r., poz. 2294) 

brak 

2. 
27.03.2019 Szkota 

Podstawowa vv 
Zakrzewku 

S716/2019 
Parametry grupy A do 

rozporzadzenia MZ z dnia 
07.12.2017r. w sprawie jakosci 

wody przeznaczonej do 
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 

2017r., poz. 2294) 

brak 

Opis probki: woda uzdatniona 



w zakresie przebadanych parametrow 

stwierdza 

przydatnosc wody do spozycia przez ludzi 

Uzasadnienie 

Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan wody z urzaxlzenia wodoci^gowego o 
produkcji 100 - 1000 m3/d w Witunii gm. Wiecbork, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Sepolnie Kraj. stwierdzil przydatnosc wody do spozycia przez ludzi. 

W zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spelnia 
wymagania okreslonych w zalaczniku nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzqdzenia. 

Otrzymuie: 

1. Burmistrz Wi^cborka 
ul . Mickiewicza 22 
89-410 Wiecbork 

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul . Pocztowa 2 
89-410 Wiecbork 

3. A/a. 


