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OCENA JAKOŚCI WODY
Na podstawie art.l pkt.l, art,4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej InsPekcji
o
Sanitarnej 1t;. o".u, z 2O19r. poz. 59 z póżi. zm,), w związku z art, !2 ust. 1 ustawY z dnia 07.06.2001r.
zbiorowym Żaopatrzeniu w *baę i zbiórowym odprowadzaniu ścięków (tj.Dz.U. z20I9r.,Poz.l437 z
późn, zm.) orai § 21 ust. 1pkt. t rozporzĘdzenii Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 20I7r. w sPrawie
jutoS.i wody przęznaczonej do spozycia pTzęz ludzi (Dz. U. z20l7r.,poz.2294),

PANSTWOWY POWIATgWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznartiu się zę sprawozdaniami zbadańwody nr:
- L.9051 .2.128.L2O1LHŻ z dniaZ3.07.2020t.,
- L. 90 5 1 .Z.I28 .1 .2020 1LEM z dnia ż7,07 .2020r.

sporządzony m przęz D ział Laboratoryj ny Woj ewódzkiej Stacj i

S

anitarno-Epidemiologicznej w Bydgo szczy,

pobranej do badań z wodociągu publicznego w Witunii gm. Więcbork, należącego do Zakladu
Gospodarki Komunalnej Sp. 7, o.o. w Więcborku
Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdaniaz
badań wody

Szkoła w

L.905Lż.I28.L20

Parametry grupy
1.

ż0.0-1.żOż0

zakrzewku

lLHż

L,905|.2.Iż8.I.20
żOlLE}iI

r

ozp or ządzenia

A

do

MZ z dnia

07.12.2017r. w sprawie

j

akościwody przezn aczonej
do spożycia przezludzi
Dz.IJ. z 201,7 r., poz. 229 4)

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

stwierdzone
przekroczenia
wartości

ZaI<res badań

brak

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badań wody z wządzenia wodociągowego
< 100 m3/d w Wituniio gm. Więcbork, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
produkcji
o

w Sępólnie Kraj. stwierdziłprzydatnośó wody do spożyciaptzez ludzi.

i

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych mikrobiologicznych woda spełnia
wymagania okreŚlonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r.
w sprawie jakoŚci wody przęznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.IJ. z20l7r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzęnianastępnych badań wody ztego wządzenia.
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