
PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR SANITARNY

W sĘpoLNlE KRAJEŃsrlul

Znak sprawy: N.HŚ. 9022,22.5.7 .2022 Sępólno Kraj., dnia 1I.10.2022
Egz. nr 2

OCENA JAKOŚCI WODY
Napodstawie art,1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. l ustawy zdnia14marca 1985r. o Państwowej

Inspekcji Sanitamej (tj. Dz.U. z 202It. poz. I95 z późn.zm.), w związku z wt. 12 ust. l ustawy
z dnia 07.a6,200lr. o zbiorowym zaopatzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków
(tj. Dz.U. zż020t.,poz.2028 zpóżn. zm.) oruz § 21 ust. 1 pkt. I rozporządzenia MinistraZdrońa
z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 20I7r., poz. 2294),

PANSTWOWY."#ltl3lJ'iTilfoRSANITARNY

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- 3245812022 z dnia30.09.2022

sporządzonymi ptzęz Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi
Sp. z o.o. oraz sprawozdarrięm zbadańnr:

- Ml0l09 l2022l23llF l I zdnia 07. 1 0 1 .2022

sporządzonym przęz Laboratorium Badawcze Cnł Potrta sp. z o.o. w Legionowie, pobranej w
ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Runowie Kraj., należącego do
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o,o. w Więcborku

pRŃsrwowy pownTowy
lNSPEKToR SAN|TARNY W sĘPoLNlE KRAJ.

ul, T, Kościuszki 28, 89-400 sępó|no Kraj.
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Ml0l0912022123Il
FlI

ParametrygrupyAiBdo
r ozp or ządz;enia MZ z dnia

07.I2.20l7r, w sprawie jakości wod1
pt zeznaczonej do sp o Ę cla pr ze z
ludzi (Dz.U. z 20l7r., poz. 2294)

brak

Opis próbki: woda uzdatniona

WWW, ooV. 0l/Web/osse-seDoI no-kraienskie

Strona l z 2



w zakre§ie przebadanych parametrów

stwierdza

przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawoz dń zprzeprowadzonych badń wody z utządzeńa wodociągowego
o produkcji 100 - 1000 m3/d w Runowie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sępólnie Kraj. stwierdziŁprzydatność wody do spozyciaprzez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda
spełnia wymagania określonych w załączniku nr I rczporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 20I7r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.IJ. z \alh.
poz.2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego
urządzenia.
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Wyk. w 2 ęgz,

Otrzymują:

I. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul, Pocźowa 2, 89-410 Więcbork - - ęlęktronicznie
(zgkwiecbork@op,pl)

1. Na * egz,. nr I

Do wiadomości:

2. Burmistrz Więcborka, ul. Mickiewicza22,89-470 Więcbork. - elektronicznie (umwiecbork@wiecbork.pl)
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