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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art.l pkt;l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 maręa i985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. zż02lr. poz. I95), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia07.06.200Ir. o zbiorowym
zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (tj. Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1
pkt. 1 rozpotządzenia,Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 20t7t. w sprawie jakościwody ptzęznaczonej do
spozycia ptzęz ludzi (Dz. U . z 20 17 t., poz. 229 4),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.
po zapoznartiu się zę sprawozdaniami zbadńwody nr:
- LS051.2.I3.I.2I
- L.905 1 .2.t3.1.2I

lLF z dnia 18.03 .202I
lLM z dnia 18.03.202I

sporządzonymi przez

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji

Sanitamo-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakościwody prowadzonęgo przęz organy inspekcji sanitamej
z wodociągu publicznego w Sypniewie należącego do ZakJadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Więcborku
Data
poboru

1

.

15.03.2021

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
zbadań wody'
L.9051.2.13,1.zllLF

Wiejski Ośrodek
L.9051.2.I3.I.2llL}J4
Zdrowia
w Sypniewie

zawes badań

Parametry grupy A do
orządzenia MZ z dnia
07.12,201'7r. w sprawie jakościwod1
pr zeznaczonej do sp oĘ cia pr zez
ludzi (Dz,U. z 2017r., poz. 2294)
r ozp

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakTe§ie przebadanych paramętrÓ\y

stwierdza
przvdalnośćwodv do spożvcia przez ludzi

stwięrdzonę
przekroczenia
wartości
brak

uzasadnienie

z

Na

Podstaw_i! sPlawozdń Z przeprowadzonych badań wody
lrządzenia wodociągowego o
100
- 1000 m3/d w Sypniewieo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępó-lnie Kraj.
Produkcji
stwierdził przydatność wody do spożyci a przęz ludzi.
W zakresie Przebadanych parametrów mikrobiologicznych fizykochemicznych woda spełnia
wYmagania okreŚlonYch w zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w
sPrawie jakoŚci wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. IJ. z2017r. poz.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenianastępnych badań wody z'tego vządzenia.
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Otrzymuje:

1.

2.

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

Ala.

Do wiadomości:

1.

Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

upowaźnienia
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