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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 Państwowej In-
spekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z
2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. I rozpotządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201,7r. w
sprawie jakości wody przęznaazonej do spozycia przęzludzi(Dz.U.z20I7r.,poz.2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
. .!.,, WSĘPOLNIEKRAJ.

po zapoznaniu się ze sptaŃozdaniami zbadanwody nr:

- L.9051 .2.12.I.22lLF z dnia II.03.2022
- L.905 1 .2.I2.2.22|LF z dnia I I.03 .2022
- L.9051 .2.12.3.22lLF z dniaII.03.2022

sporządzonymi przez Dziń Laboratoryjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonęgo przęz olgany Inspekcji
Sanitarnej z wodociągu publicznego w Więcborku należącego do Zakładu Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o, w Więcborku
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Data po-
boru

PuŃt monitorin-
goV/y

Nr sprawozdaniaz
badań wody

zakres badań stwierdzone
przekrocze-
nia wartości

1 l1.03.2022 SUW Więcbork L.905I.2.I2.LzżlL
F

Parametry grupy A do rozporządze-
niaMZ z dnia 07 .12.2017r, w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz,U, z 20 l7 r.,
poz.2294)

brak

ż. l1.03.2022 Oczyszczalnia
Scieków

w Runowie

L.905I.2.I2,3.22lL
F

Parametry grupy A do rozporządze-
niaMZ z dnia 0'1.I2.20l7r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do

spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z 20 17 r,.
poz.2294)

brak
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J. 11.03.2022 kotłownia zGI(
przy ul. BoWiD w

Więcborku

L.905 L2.12,2.22lL
F

Parametry grupy A do rozporządze-
niaMZ z dnta 07.12,2017r. w spra-
wie jakości wody przemaczonej do

spoĄcia przez ludzi (Dz.U. z 20 1'7r.
poz.2294\

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatnoŚĆ wodv do snożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na Podstawie sPrawozdań z przeprowadzonych badan wody z urządzenia wodociągowego o
Produkcji 1000 - 10000 m3/d w Więcborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rnisępłni.
Kraj. stwie ńził przy datność wody do spozyci a pTzęz tudli.

W zakresię Ptzebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia
wYmagania okreŚlonYchw zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa7 grudnia )onr.
wsPrawie jakoŚci wody przeznaczanej do spożycia przezludzi(Dz,IJ.z20l7r,poz,zŹsq.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu pfzeprowadzenia następnych badań wody z tego urzą-
dzenia.
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Otrzymują:

L Zakład GosPodarki Komunalnej Sp. z o,o. w Więcborku - elektronicznie (zgkwiecbork@op.p1)
2, A]a - egz. nr l

Do wiadomości:

l, Burmistrz Więcborka, ul, Mickiewic za,89-4t0 Więcbork-ęlektronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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