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OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu

publicznego w Grążawach, gm. Bartniczka.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z drua 14 marca 1985 r. o Pan-
stwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. z 2015 r. poz. l4I2 z późn. zm.), w z:więku z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopattzetiu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (Dz.U z20t7 t. poz.328) oruz $ 19 rozporządzeniaMinistra Zdrowiaz
dnia 13 listopada 2015 t. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spoŻycia ptzezludzi (Dz'
U" z2015 r. poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpa-
trzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody otaz na podstawie sprawozdań

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez |udzi z wodociągu publicznego w Grążawach, gm.
B artniczka zarządzanego przez G min ę B artniczka.

z badan laboratoryi nych. nume akniże
Lp. Nr próbki Data poboru

próbki
Miejsce poboru
próbki

Nr sprawozdania

I 4OAT/HKl7 18.04.2017 r. Bartniczka -
Urząd Gminv

Nr 1704{iHW2017

2" 41AI/HK17 18.04.2017 r" Jastrzębie 15,
gm. Bartniczka
_NZOZ

Nr 1714tr/FIW20l7

J" 42tNMKt7 18.04.2017 r. Grążawy 33A,
gm. Bartniczka
- stacja uzdat-
niania wody -
woda uzdat-
niona

Nr 172AtrAIKJ20I7

a
J. w-0529 23.02.2017 r, Grąawy 33A,

gm. Bartniczka
- stacja uzdat-
niania wody -
woda uzdat-
niona

Nr PBWiZ/l6l,W-
529/2017

4. w-0s30 23.02.2017 r. Bartniczka -
Utząd Gminv

Nr PBWiZ/161,W-
53012017



Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu pu-

blicznym w GrąŻawach, gm. Bartniczka przedstawióele Państwowego Powiatowego Inspek-

tora Sanitarnego w nrodiicy pobrali probn wody z monitoringowych punkt9w poboru pró-

bek wody, tj. w stacji uzdatniiniawody w Grążawach, gm. Bańniczka i z sieci wodociąowej

w Bartniczce _ w IJrzędzieGminy oraz w NZoZw Jastrzębiu 15, gm. Bartniczka'

Badania próbek wody wykonane zostały przezlaboratorium PSSE w Toruniu'

W ww. próbkach wody wykonano ornicreniaw zakresie monitoringu kontrolnego, tj'

oznaczo*ow 100 ml wody: ticriębakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli' Nato-

miast w zakresie fizykocńemicznym ornu"roio, mętność, barwę, zapach, smak' pH' prze-

wodność, jon amonowy.
W ramach kontroli wewnętrznej jakoŚci wody w 1 kwarta\e Ż0L7 r' pobrano próbkę

wody uzdatnionej w stacji uzdatniania\/Voay w Grązawach, gm. Bartniczka w zakresie moni-

toringu kontro|nego z do-datkowym oznaczeniem zawartości zwia4ków Żelaza' manganu' azo-

tynów i azotanów oraz próbkę wody w Urzędzie Gminy Bartniczka do badań w zakresie mi-

krobiologiczr.ym.
Badania v,rykazały,że próbki wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakte-

riologiczny* oapo*iuaały wymaganiom saoitar''ym określonym w rozporz1dzeniu Ministra

Zdrowiazdnial3 listopała2OI5i. *.pru*ie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia ptzez

h:dzi (Dz.IJ.22015 t. Poz. 1989)'
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Brodnicy na podstawie uzyskanych

sprawozdań z aaóatt stwierdza przydatnośó wody do spożyci a przez ludz\ z wodociągu pu-

b1icznego w Grąlawach, gm. Bartniczka'
Państwowy lo*ilto*y Inspektor Sanitamy w Brodnicy przypomina o obowiązku

prowadzeniu ,"g.rtu.r'".1 *".",ięt''rrej kontroli jakości wody i systematycznego, niezwłoczne-

go tldostępniania wyników tych badań'

Jednoczesnie państwowy Powiatow1' Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia' Że

zgodnie z art. !2".,. s ustawy z dnial czerwca-2001 r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. IJ z 2017 I. poz.328) wójt (burmistrz, prezydent

miasta) jest obowi ąZany do informowania nrieszkńców o jakości wody przezftaczonej do

spoĘcia przezludzi.
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