
Znak sprawy: N,HK 52II.I5.4.20I8

KOMUNIKAT NR 212019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 22,0t.20l9r,

w sprawie jakoś ci wody do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego w
Runowie gm. Więcbork

zaopatĄąeego w wodę mieszkńców miejscowoś ci: Runowo, Borzyszkowo, Klarynowo,
Czarmuh, Puszcza, Katarzynie ę, Zabartowo

Na podstawie:
1) sprawozdń z badń wody nr 3325312018, S3254l20l8 z dnia 27.I2.20l8r.,

sporządzonychprzez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp, z
o.o., w Tucholi

2) sprawozdń z badń wody nr L.HK 6010-7119, L.HK 6010-8/19 z dnia l4.0l.20l9t.,
sporządzonych przez Odziń Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno' Epidemiologicznej w Naklę n. Not., pobranych do analizy z Wodociągu Publicznego
w Runowie,

stwierdzono

prawidł ową jakoś ć wody pod względem ogólnej liczby mikroorganizmów w
22oCpo72h

W nviązku zpowyż szym:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
stwierdza ł

prrydatnoś ć wody do spoĘcia przez ludzi

Analiza wody wykazńa, ż e jakoś ć wody pod względem @
wymagania okreś lone w rczporządzeniu Ministta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2077r. w
sprawie j akoś ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzt (Dz. U . z 20 I7 r. poz. 229 4).
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Sępólno Kraj., 22.0I.20I9r.
N.HK.52l I.I5,4.ż 01

OCENA JAKOŚCI WODY
Napodstawie art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy ż dń,a14marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz.U. z 20I9t. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 .06.200Ir. o zbiorowym
zaopatrzertiu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków (tj. Dz.U. z2018r.,poz.Ill zpóź n. zm.) oraz §

21 ust. 1 pkt. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grydnia 20l7r. w sprawie jakoś ci wody
ptzęznaczonej do spozycia ptzez ludzi (D z. U . z 20 I7 r., poz. ?29 4),

. Pł ŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznarliu się ze sprawozdaniani z badań wody nr:

- 3325312018 z dnia 27.I2.20l8
- 3325412018 z dnia 27.I2.20l8
sporządzonymiprzez Laboratorium Analitycme Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. oraz

- LHK 6010-7lI9 zdnial4.01.20l9r.
- LHK 6010-8/19 z dnia I4.01.2aI9r.
sporządzonymi przez Oddziń Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Nakle n.
Not. pobranej do badń z wodociągu publiczrrego w Runowie należ ącego do Zakł adu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

ll

w zakre§ie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72 h

stwierdza

przydatnoś ć wody do spoż ycia przez ludzi

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wody

zakres badań stwierdzone
przekroczenia

wartoś ci

l 19.I2.2018 SUW Runowo
3325312018 ogólna liczba

mikroorganizmów w 22"C po
72h

2. 19.I2.ż 018
Szkoł a

podstawowa w
Runowie

33254l20I8
ogólla liczba

milaoorganizm ów w 22o C po
,72h

3. 08.0 1 .201 9 SUW Runowo LHK 6010-7/19
ogólrra liczba

mikroorganizmów w 22oC po
72h

4. 08.01.2019
Szkoł a

podstawowa w
Runowie

LHK 6010-8/19
ogólna liczba

mikroorganizmów w 22'C po
12h

Opis próbki: woda uzdatniona



uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badń wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 _ 1000 m3/d w Runowie gm. 'Więcbork, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sępólnie Kraj. stwierdził  ptzydatnoś ć wody do spozyciaprzezludzi.

W zakresie ogólnej |iczby mikroorganizmów w 22"C po 72 h woda speł nia wymagania okreś lonych
w zńączniku nr I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakoś ci wody
ptzeznaczonej do spozycia przez lldzi (Dz. U . z 2077 r. poz. 229 4).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia następnych badń wody ztego urządzenia.

Z upoważ nienia Państwowego
Pou,-iat'oweeo Inspektora San itarne go
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1. Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza2ż
89-410 Więcbork

Za\<ł ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Pocź owa 2
89-410 Więcbork
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