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OCENAOKRESOWA
jakości wody ptzęzfiaczonej do spożycia przezhldzi

z wodociągu Narty-Kłóbka

państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku dziŃając na podstawie art.

4 ust. 1pkt 1ustawy zdnial4marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.

z 2019 i. por. 59), art. 1 2 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 200I r. o zbiorowYm zaoPatrzeniu

w wodę i^zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.Dz.IJ. z20|8 r. poz.1152 zPÓŹn. zm.),

§20ust.lpkt10,§2lust.lpktl,§22ust.lpktli3,ust.2,3i4pktIrozporządzenia
Ministra Zdtovma Ź dn u 07 §rudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wody ptzeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania

i po"pro*idzonych badń jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie

z zatńerdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

harmonogramem orazw ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody Przeznaczonej do

spożycia przezludzi w niżej wymienionych miejscach:

Włocławek, 19.07 .2019 r.

ZakJad Go sp o darki Komunalnej
i Mieszkaniowej

ul. Wojska Polskiego 29

87 - 840 Lubień Kujawski

Lp. Kod próbki Numer sprawozdania
Data pobrania

próbki Miejsce pobrania próbki

0l 8/19

I3012019
1627|LB/20I9

L,9051.1.3.1.19lLHŻ
34lSMw2019

08,01.2019
SUW Narty - kran

na rurociągu wody uzdatnionej

1 0I9l19
059l20l9

35lslHwz}tg
08.01.2019

ZGKiM LubieńKujawski, ul. Wojska
Polskiego 29 -Wanw łazience

2. 020l19
060l20l9

36lSftIK/20I9
08.01.20l9

Dom Pomocy Społeczrrej
Rzeżewo Małe 65 - kran w kuchni

wl89l19 L.wŻlw-632_W89/l9 06.03.2019
Szkoła Podstawowa, Gole 33 - kran

w kuchni

4. wl90ll9 L,wŻlw-632-wl90l19
06.03.201,9

Szkoła Podstawowa, Kłóbka 9 - laan
w kuchni

5. wlg1l19
L.wŻlw-63z-wl9ll19
L.905 1.2. 1 3 8 .1.I9 lLHŻ 06.03.2019

ZespóŁ Placówek Oświatowych,
ul. Szkolna 15, Lubień Kujawski - kran

w kuchni, I piętro

6. wl166119
L.wŻlw-632-wl91l19 ż7.05.2019

Dom Pomocy Społeczrej
Rzeżewo Małe 65 - laan w kuchni
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1, w/167l19 L.wŻ/w-632-w/9l/t9
27.05.2019 budlłrek mieszkalny, Nowa Wieś 2 -Wan

w kuchni

8. w/168119 L.wŻlw-632-wl9Ilt9 27.05.2019 SUW Narty - kran
na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

PrzYdatnoŚÓ wodY do spozycia pfzez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zatządzanego przęz
Zal<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29,87 - 840 ruuleR
Kujawski

UZASADNIENIE

W dniu 08.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej oruz w dniach 06.03.2019
I27,05.2019 r. w ramach nadzoru nad jakością wody po"rou"ionej do spożycia przezludzi,
zgodnie z zatwierdzonym przez Pństwowego Powiatowego InŚpektoia 

-Saniiarnego 
we

Włocławku harmonogramem pobrano do badan laboratoryjnyón S pioU"t wody z wodóciągu
Narty-Kłóbka.

Próbki wodY pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniańa
w Nartach, w Szkole Podstawowej w miejscowościach Gole 33, w Zespóle placówek
OŚwiatowYch w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, w budynku mieszkalnym
w miejscowoŚci Nowa Wieś 2 otaz w Domu Pomocy Społecznej w mie.lscowości Rzezewo
Małe 65.

Z Parametrórv bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę
Escherichia coli, liczbę enterokoków, Clostridium perfringens orń 

- 
Ógóhą liczbę

mikroorganizmów w 22' C.
Z Paratnetrów fizykochemicznych oznaczono przewodnośó, barwę, smak, mętnośó,

zaPach, stęzenie jonów wodorowych (pH), jon amonowy, twardość, chlórki, utlenialność,
azoĘnY, azotanY, żęlazo ogÓlne, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom ogólny,
miedŹ, nikiel, magnez,rtęĆ, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogótne, bromianf soł,
chloroform, bromodichlorometan, bezno(a)piren, IWWA; 

'THM, 
;trichlorietenu

i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, chloroform , betuń, chlorek iinylu,'epiihlorohydrynę,
tetrachlorometan, pestycydy i |pestycydów.

PrzeProwadzonebadania próbek wody v,rykazńy, ze woda z wodociągu NaĘ-Kłóbka
sPełnia wYmagania określone w zaŁączniku nr 1 do rozpotządzetiu ńrrirt u Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 t w sprawie jakości wody prrernicrorrÓ3 ao spozycia przez Iudzi
(Dz.U. poz.2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

PństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność
wodY do sPozYcia Ptzez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zarządzamego przęz Zakład
GosPodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego'zg, s:l _ 840 Lubień
Kujawski.

pAN§,n{e V f,oWłAToWY
IN§FE sANITARNY

wlbclawku
Otrzymują:

l. Adresat
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego

ul. W. ojska Polskiego 29,87_840 Lubień Kujawski
3. N.H,ż-rDwm.
4. aa-Ks;-*

ńlelUWr!łh Sekcji
,{adzoru nad ODleifiami Kom-unalnvmi
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