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jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
 

z wodociagu lokalnego RSP "Nowa Droga" Golebiewko gm. Gruta za 2013.
 

Na podstawie art. 1 plct 1, art. 4 ust. 1 plct 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji 
Sanitamej (Dz .U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z pozn, zrn.), w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., 
poz. 858 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pozn, zrn.) , Paiistwowy Powiatowy 
Inspelctor Sanitarny w Grudziadzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan 
laboratoryjnych numery jak nizej 

Lp. Numer sprawozdania Data poboru Mieisce poboru 
1. 114/ G/ 13/ L.HK 22.08.2013 RSP .Nowa Droga" Golebiewko, 

gm. Gruta 

2. 115/ G/ 13/ L.HK 22.08.2013 stacja uzdatniania wody RSP "Nowa 
Droga'' Golebiewko, gm. Gruta 

3. 4253/2013 04.09.2014 RSP "Nowa Droga" Golebiewko, 
gm. Gruta 

dokonujac oceny pobranych probek wody 

STWIERDZA 

1.	 Przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu lokalnego RSP "Nowa Droga" Golebiewko. 

2.	 Zgodnosc charakterystyki metod badawczych dla oznaczen'badanych pararnetrow z wymaganiami 
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez 1udzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pozn, zrn.) . 



UZASADNIENIE
 

Paii.stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu w ramach sprawowanego nadzoru 
sanitarnego nad jakoscia wody pobral Z probki wody z monitorowanych punkt6w poboru pr6bek wody: 
1 probke u odbiorc6w wody i 1 probke ze stacji uzdatniania wody. Kolejne pr6bka wody pobrana zostala w 
ramach kontroli wewnetrznej wykonanej przez administratora wodociagu. 

W ramach nadzoru sanitamego wykonano badania pr6bek wody w zakresie bakteriologicznym 
fizykochemicznym. 

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli. 

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnosc, barwe, zapach, smak, odczyn, 
amonowy jon, zelazo i mangan. 

Stwierdzono, ze woda me spelnia wymagaii. okreslonych w czesci B zalacznika nr 3 rozporzadzenia 
Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. 
Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.). W wodzie stwierdzono przekroczenie nastepujacego parametru: zelaza 779 
ug/dm'' - (norma 200 ug/dnr'). Woda charakteryzowala sie rowniez zwiekszona metnoscia l? NTU- (norma 
I NTU) - punkt poboru RSP "Nowa Droga" Golebiewko, gm. Gruta. Potwierdza to sprawozdanie z 
przeprowadzonych badan: nr sprawozdania 114/G/13fL.HK. 

Badanie sprawdzajace, probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej przez administratora 
wodociagu w dniu 04.09.2013r. (punkt poboru - RSP .Nowa Droga" Golebiewko, gm. Gruta nr 
sprawozdania: 4253/2013) nie ujawnilo obecnosci w wodzie ponadnormatywnej ilosci zelaza i zwiekszonej 
rnetnosci . 

Parametry mikrobiologiczne w badanych pr6bkach wody odpowiadaja wyrnaganiom sanitarnym. 
Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu , na podstawie uzyskanych sprawozdaii z 

badan, stwierdza przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu lokalnego RSP "Nowa Droga" 
Golebiewko . 

Rownoczesnie zgodnie z art . 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym 
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz . U. z 2006r nr 123, poz. 858 z pozn. zm.) 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziadzu wnosi 0 poinformowanie mieszkancow 0 jakosci 
wody do spozycia. 

Otrzymuja; 
U. Adresat 
2. RSP "Nowa Droga" Golebiewko, 86-330Melno 
3. ala 

Opracowala: KS (56) 45 17828 
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