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OCENA

jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez ludzi z wodociągu
publicznego w Radoszkach'

Na podstawie ań. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z20l9 r' poz'io;, * związkuz art. 5 ust' 1 i ust' la, art' 12 ust'l ustawy z

dnia7 czerwca20O1 r. o zbiorowym zaopatizeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-

ków (Dz. łJ. zŻOI8l. poz. 1152 zpóżn. im.) oraz $ 22 ust. ! rozporządzeniaMinistra Zdrowia

z drtta7 $rudnia zgi.i r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spożycia przezfudzi (Dz'

U. zZOLi r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpa-

trzeniu danych zawartychw protokołach poboru próbek wody orazfiapodstawie sprawozdań

z badańlaboratoryjnych, numery j ak niżej

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożyci aprzezladzizwodociągu publiczne-go Radoszkach'

gm. bartniczka zarządzanego przez Gminę Bartniczka.

Miejsce poboru próbkiNr próbki

Nr 171AI/[IIł2019Gutowo 3' gm. Bartniczka - świe-
tlica wieiska, kran w wc

02.04.2019 r.30n\T/HIł19

Radoszki 64A, gm. Bartniczka -
Szkoła Podstawowa, kran w wc na

0Ż.04.Ż019 r'31AI/F{K/l9

Nr 1734{/HKJ20I9Radoszki, gm. Bartniczka- stacja
uzdatniania wody, woda uzdatniona

02.04.2019 r.

Nr 3/2019,W-649-19Radoszki, gm. Bartniczka- stacja

uzdatriatia wo dy, wo da uzdatni 94ą
11.03.2019 r.w-0649-19



Uzasadnienie

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

blicznym w Radosztach, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Brobnicy dniaO2.O1.1oig r'pobrali próbki wody z punktów zgodnoŚci poboru próbek wody,

tj. w świetiicy wiejskiej w Gutowie 3, gm. Bartniczka, w Szkole Podstawowej w Radoszkach

ć4A', g^.Bartniczka oiur* stacji uzdatniania wody w Radoszkach próbkę wody uzdatnionej.

Badania próbek wody wykonane zostały ptzęzlaboratorium PSSE w Toruniu'

W ww. prout<acrr wody wykonano oznaczeriaw za]<resię parametrów grupy A' W za-

kresie mikrobiolo g\cznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 220C po 7Ż

godz. w 1 ml próbki wody, w 100 ml wody"oznaczono liczbę - bakterii grupy coli, bakterii

ńschęrichia 
"oti 

i Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym ozfua-

czono: mętnośó, barwę, zapach, smak' stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność'

Zgodnie z ustaionym harmonogramem badań wykonywanych w rama.ch kontroli we-

wnętrzneJjakości wody w I kwartabzótg r. pobrano próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdat-

niania *óóy w Radoszkach do badań w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznacze-

niemza'wartości w wodzie związków ŻeĘaza,manganu' azotanów, azotynów,jonu amonowego

oraz paciorkowców kałowych.
Badania v,rykazały,ze próbki wody pobrane w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej

w zbadanym zakrósie n'ytoc_t'emicztymi bakteriologicznymodpowiadaĘ wymaganiom Sa-

nitarnym'ok 
"ślo.'yrn 

* iorporrądzeniu Ministra Zdrowiaz dtla 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakośói wody przeznaczo''"f do spożycia przezladzi (Dz.TJ. z2017 t. poz. Ż294)'

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych spra-

wozdanzbadahstwierdza prźydatnosó wody do spozycia ptzęz|udzizwodociągu publicznego

w Radoszkach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku pro-

vradzenia re'gularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systemaĘcznego i termin<rwego

udostępniania wyników Ęch badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, ze

zgodnie z art. I}ust. 5 ustawy z dntal czerwca2001 r. o zbiorowymzaopattzeniu w wodę i

"6ioro*y* 
odprowadzaniu ścieków (Dz. lJ. z2OI8 I. poz. II52 z późn. zm.) wójt (burmistrz,

ptezydeitmiasta) jest obowi ąZurry do informowania mieszkańców o jakości wody pczeznaczo-

nej do spożycia przez ludzi.

otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

paftułeKowa\kr:
rniJl łjl$l.Jłii epidemiolog;


