
Znak sprawy: N.HK 52lI.I7.4.2018

KOMUNIKAT NR 212019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 22,0t.20t9r.

w sprawie jakoś ci wody do spoż ycia przez ludzi z wodociągu publicznego w
Witunii gm. Więcbork

zaopatrującego w wodę mieszkńców miejscowoś ci: Witunia, Zakł zęwek, Zalł zewska
Osada, Chł opigozd, Chł opigozd leś nictwo

Na podstawie:
1) sprawozdń z badń wody nr 3325612018, S3255l20l8 z dnia 27.I2.20l8r.,

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

2) sprawozdań z badan wody nr L.HK 6010-9119, L.HK 6010-10/19, L.HK 6010-11/19
z dnia I4.0I.2019r., sporządzonych ptzęz Odziń Laboratoryjny Powiatowej Stacji' 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociągu
Publicznego w Witunii,

stwierdzono

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

W związku z povlyż szym:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w§ępólnie Kraj.
stwierdza ł

prrydatnoś ć wody do spoż ycia przez ludzi

Analiza wody wykazał a, ze jakoś ć wody pod względem mikrobiologicznym speł nia
wvmagania okreś lone w rczporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w
sprawie jakoś ci wody ptzęznaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz.U. z20l7r. poz.2294).
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PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNIY
W SĘPOLNIE KRAJENSKIM
89 - 400 SępóIno Krajeńskie, uI. Koś ciuszki 28

tel.(52)3881230
tel.lfax (52)388123r

e - mail psse.sepolnokraienskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 22.0L20I9r.
N.HK.521I.I7.4.2018

OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawię art.1 pkt.l, art.4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz.U. z2Ot9t.poz.59),w związkuzart. 12 ust. 1 ustawy zdnia07.06.200Ir. o zbiorowym
zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków (tj. Dz.U. z 2018t., poz.Ill z póź n. nn.) oruz §

21 ust. 1 pkt. I tozporządzeńa Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakoś ci wody
pTzezlaQzonej do spozycia przęz ludzi (D z. U . z 20 17 r ., poz. 229 4),

PAŃSTWOWY POWIATq,WY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPOLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadńwody nr:

- 33256;;12,018 z dnia 27.12.2018 ;
- S325512018 z dnia 27.t2.20I8 ,,",,'

sporządzonymiprzezLńoratolurn Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. oraz

- LHK 6010-9119 zdniaI4.0I.2019t.
- LHK 601 0-1 0/1 9 z dnia I4.0I.20I9r.
- LHK 6010-11lI9 z dnia 14.01.20l9r.
sporządzonymi przez Oddziń Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-F.pidemiologicznej w Nakle n.

Not. pobranej do badń z wodociągu publicznego w Witunii należ ącego do Zal<ł adu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku *

Data
poboru

Punkt
monitoringowy

Nr sprawozdania
z badań wody

zakres badań stwierdzone
przeboczenia

wartoś ci

1 19.1ż .2018 suw witunia
33256l2018 ogólna liczba

mikoorganizmów w 22" C po
72h

ż . 19,I2.2018
Cukiernia-
piekarnia

Gł adkowski w
Witunii

33255l20I8
ogólna liczba

mikroorganizmów w 22oC po
72h

J. 08,0 1 .20l9 suw witunia LHK 6010-9/19
ogólna liczba

mikoorganizmów w 22" C po
72h

4. 08.01.2019
Cukiernia-
piekarnia

Gł adkowski w
Witunii

LHK 6010-
Ian9

ogólna liczba
mikroorganizmów w 22"C po

72h

5. 08.01.20l9
Szkoł a

podstawowa w
zakrzewku

LHK 6010-
IIl19

ogólna liczba
mikroorganizmów w 22oC po

72h

Opis próbki: woda uzdatniona



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

stwierdza

przvdatnoś ć wody do spoż ycia przez ludzi

uzasadnienie

Na podstawie sprawozdń z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100 - 1000 m3/d w Witunii gm. Więcbork, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sępólnie Kraj. stwierdził  przydatnoś ó wody do spoż yciaprzezludzi.
W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72 h woda speł nia wymagania okreś lonych w
zał ączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrovna z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakoś ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 20 17 r. poz. 229 4).

Ocena niniej sza j e st waż na do czasu przeprowadzenia następnych badń wody z tego urządzenia.
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Otrz}rmuje:
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Burmistrz Więcborka
ul. Mickiewicza22
89-410 Więcbork

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

ul. Pocź owa 2
89-410 Więcbork
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