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OCENA OKRESOWA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez luds
z wodociagu Debniaki
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloclawku dzialajac na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 328 z pozn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 1, § 19 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporz^dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), biorac pod uwage sprawozdania
z przeprowadzonych badan jakosci wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad
jakoscia^ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnetrznej
zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pahstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wfociawfctrw nizej wymienionych miejscach:
Lp.

Numer
probki

Numer sprawozdania

Data pobrania
probki wody

1.

4289

2783/PDA/OE '20 1 7

28.02.2017

2.

W/205/17

L.WZ/W- 632 -W/205/17

11.09.2017

3.

W/206/17

L.WZ/W- 632 -W/206/17

11.09.2017

4.

24958

03688/PSL/OE/2017

13.11.2017

SW-2 Debniaki SUW

5.

24959

03688/PSL/OE/2017

13.11.2017

SUW Debniakikran na ruroci^gu wody surowej

Miejsce pobrania probki
SUW D?bniakikran na ruroci^gu wody surowej
Mieszkanie prywatne, Debniaki 1 1
- kran w kuchni
Mieszkanie prywatne, Krzewent 48
- kran w kuchni

STWIERDZA
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Debniaki, zarzadzanego przez Gmine
Kowal ul. Piwna 33,87-820 Kowal.

Strona 1 z 2

UZASADNIENIE
W dniu 11.09.2017 w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi oraz w dniach 13.11.2017 r. i 28.02.2017 r. w ramach kontroli
wewnetrznej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wloclawku pobrano do badah laboratory)nych 5 probek wody
z wodociagu Debniaki.
Probki wody pobrano ze stalych monitorowanych punktow zlokalizowanych
na stacji uzdatniania wody w Debniakach, ze studni SW-2 na ujeciu w miejscowosci
Debniaki oraz w mieszkaniach prywatnych w miejscowosciach Debiaki 11 i Krzewent 48.
Z parametrow bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli oraz liczb^
Escherichia coli.
Z parametrow fizykochemicznych oznaczono przewodnosc, barwe, smak, metnosc,
zapach, odczyn i jon amonowy.
Ponadto zarzadzajacy wodociagiem w ramach kontroli wewnetrznej wykonal wstepne
badania stezenia substancji promieniotworczych: Ra-226 i Ra-228, trytu i radonu w wodzie
surowej pobranej w dniu 28.02.2017 r. ze stacji uzdatniania wody w Debniakach,
w celu okreslenia prawdopodobiehstwa narazenia na substancje promieniotworcze.
W pobranej probce nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych zakresow wartosci
ww. parametrow okreslonych w czesci C i D (w zakresie Ra-226 i Ra-228) zalacznika nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).
Przeprowadzone badania probek wody wykazaiy, ze woda z wodociagu Debniaki
spelnia wymagania okreslone w zal. nr 1A, 3A, 3B, 3C oraz 3D do rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. poz. 1989) w zakresie oznaczonych parametrow.
Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloclawku stwierdza przydatnosc
wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Debniaki. zarzadzanego przez Gmin$ Kowal
ul. Piwna 33,87-820 Kowal.
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