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N.HK.521 I.2.4.ż020

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 usta\^/y z dnia 14 maręa 1985r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9r. poz. 59 z pożn. zm.), w zv,liązku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o
zbiorowym zaopatzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.U. z 20l9t., poz.l437 z
póżn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie
jakościwody ptzęznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. U . z 20I7r., poz. 2294),
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W SĘPOLNIE KRAJ,

po zapoznaniu się zę sprawozdaniami zbadańwody

nr: ,,

- 3207612020 z dnia 18.08.2020

-S2077l2020zdnia18.08.2020

,,

oR SANITAR}IY

'.

:ł:..

- 3207912020 z dnia 18.08.2020
- S2080/2020 z dnia 18.08.2020
- S2081/2020 z dnia 18.08.2020

sporządzonymi przez Laboratorium Analitycznę Przędsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o,,
pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Więcborku należącego do Zal<ladl
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, w Więcborku
Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania

§UW Więcbork

3207612020
3207712020

zawęs badań

z badań wody
Parametry grupy

1

2.

12,08,2020

12.08,2020

Biuro ZGKprzy

ul. Pocztowej 2 w

Więcborku

f

J.

1ż.08.2020

kotłownia zGk
przy ul. BoWiD w
Więcborku

Opis próbki: woda uzdatniona

07,12.2017r. w sprawie jakościwod1

brak

przeznaczonej do spoĘ cia przez
ludzi (Dz.U, z 20l7r., poz. 2294)
Parametry grupy

3207812020
3207912020

A do

roąorządzeniaMZ z dnia

stwierdzone
przektoczenia
wartości

A do

roąorządzeniaMZ z dnia

07.12,2017r. w sprawie jakościwod1
przeznaczonej do spoĘ cia przez

brak

ludzt (Dz.U. z20l7r." poz.2294)

32080l2020
S208I12020

A do
MZ z dnia

Parametry grupy
r

07

ozp or ządzenia

.12,20l7r. w sprawie jakościwod1
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez
ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

brak

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza
przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi
uzasadnienie

Na podstawie sprawozdai z przeplowadzonych badń wody

produkcji 100 - 1000

m3/d

z

urządzenia wodociągowego o

w Więcborku, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.

stwierdził przydatność wody do spożycia przęz ludzi.
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych fizykochemicznych woda spełnia
wymagania określonych w zŃ,ączniku nr I rczpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w
sprawie jakościwody ptzezl7aczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20I7r. poz, 2294).
Ocena niniejsza jest wa,źna do czasu przeprowadzenianastępnych badń wody ztego wządzenia.
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Otrrymuje:

1.

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

2.

Ala.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

