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OCENA

jakości wody przezn^czonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu
publicznego w Radoszkacho gm. Bartniczka'

Na podstawie ań. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-

stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 t. poz. I4I2 z póŹn. zm'), Y z;Ni+zku z art. T2

ust' 1 ustawy zónl'al czerwca2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniu sciekow (Dz. U z 2017 r. poz. 328) oraz rczporządzeniem Ministra Zdrown z

bnia t3 listopada Ż0I5 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia przez|udzi (Dz.

IJ . z 2OI5 r.^poz. 1 989) Państwowy Powiatorvy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpa-

trzeniu danych zavłartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań

z badahlaboratoryjnych, numery j ak niżej

dokonując oceny pobranych probek wody

stwierdza

przydatność wody do spożyci'- przezludzi z wodociągu publicznego w Radoszkach, gm.

barfuiczka zarządzanego przez Urząd Gminy Bartniczka'

Lp. Nr probki Data poboru
nróbki

Miejsce poboru
probki

Nr sprawozdania

1 43INT/HK17 18.04.2017 r. Gutowo 3,
Bańniczka
pałac

gm. Nr 173A{/H22017

2. 44ll\T/HK17 I8.04.Ż0I1 r. Radoszki 64'Ą,
gm. Bartniczka
_ Szkoła Pod-
stawowa

Nr 174A{/HK/2017

a
J. 45AI/HK17 18.04.2017 r. Radoszki 28A,

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

Nr 175,Ą{/HwŻ0I1



Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu pu-
blicznym w Radoszkach, gm. Bartniczka przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Brodnicy pobrali próbki wody z monitoringowych punktów poboru pró-
bek wody, tj' w stacji uzdatniartta wody w Radoszkach _ próbkę wody uzdatnionej orazz się-
ci wodociąowej w Radoszkach 64 A - w Szkole Podstawowej i w pałacu w Gutowie 3' gm.
Bartniczka.

Badania próbek wody wykonane zostały prZęZ laboratorium PSSE w Toruniu.
W ww. próbkach wody wykonano oznaczenla w zakresie monitoringu kontrolnego, tj.

oznaczono w 100 ml wody: ltczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli. Nato-
miast w zakresie fizykochemrcZnyrn oznaczono'. mętność, barwę, zapach,'smak' pH, prze-
wodność, jon amonowy.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w l kwartale 2017 r. pobrano 1 próbkę
wody uzdatnionej w stacji :uzdatntanta wody w Radoszkach, gm. Bartniczka w zakresie moni-
toringu kontrolnego.

Badania wykazaŁy, że wszystkie próbki wody w zbadanym zakresie fizykochemicz-
nym i bakteriologlcznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rczporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U . 2 20 1 5 r. po2. 1 98 9).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sarritarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych
sprawozdań zbadan stwierdza przydatność v'zody do spozycia przez ludzi z wodociągu pu-
blicznego w Radoszkach, gm. Bartniczka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku
prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i systematyezne9o, niezv,Aoczne-
go udostępniania wyników tych badań.

Jędnocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, Że
zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 częrwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U :z 20I] r. poz. 328) wojt (burmistrz, prezydent
miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do
spozycia przęZ ludzi.
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