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OCENA JAKOSCI 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 2019t. poz, 59 z późn. zm.), w zwiry,ku z wt. Iż ust, 1 ustawy z dnta 07.06.2001r. o
zbiorowym.zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 20I9r., poz.I437 z
poźn. zm.) oi,raz §,.21 ust, 1 pkt. I tozporządzęnia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie
jakości wody przęznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz.U. z20l7r.,poz.2294), 

i

ŃSIWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W sĘPoLl\IE KRAJ.

po zwoznaniu się ze sprawozdaniantz badń wody nr:

-,S1005/20ż0 z dnia 18.05.2020
- S1006/2020 z dnia18.05.2020
. S1007/2020 z dnia 18.05.2020
- S1008/2020 z dnia 18.05.2020

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o,o.,
pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Pęperzynie należącego do Zak|ada
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych

stwierdza

przydatność wody do spożvcia przez ludzi

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań Wody

zawes badań stwięrdzonę
przekroczenia

wartości

1 13.05.2020 SUW Pęperzyn S 1 005/2020
S1006/2020

Parametry grupy A do
r ozp orządzenia MZ z dnia

07 .12.2017r. w sprawie jakości wod5
przeznaczonej do spoĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U, z 20l7r., poz. 2294)

brak

2. 13.05,20ż0 Sklep spożywczy
p. Bachusz w
Pęperzynie

SI00712020
S1008/2020

Parametry grupy A do
r ozp or ządzenia MZ z dnia

07.12,2017r. w sprawie jakości wod1
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U. z 201,7r., poz. 2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona



uzasadnienie

Na podstawie sprawozdai z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji <100 m3/d w Pęperrynie, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdził przydatność wody do spozycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonychw zńączniku nr I rozporządzenta Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 20I7r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z20l7r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenianastępnych badań wody ztego urządzenia.

z upoważnienirF ..tvowĘo Pawiefowego Inspe}tora Sanjtrnrero
wfrŃInie K;ajeńsklm. / -

/i h l t7lrnln\ lc ,9"-
rlńr Ańna Fiałft$wślu

K i erow n i k drd.zia! apbiegawc z!, g,. i B i e żlccgo
NadZoru 5anitafnf!t)

Otrzymuje:

1.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza2ż
89-410 Więcbork

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork

Ala,ż.


