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Inowrocław, dnia 08 kwietnia 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPO ŻYCIA PRZEZ LUDZI
Na podstawie § 21 ust. 1, pkt 1 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrociawiu
po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 26 lutego
2020 r. do badań w ramach wewnętrznej kontroli jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez
ludzi z wodociągu Kruszwica, z punktów poboru:
• Wodociąg Kruszwica, Stacja Uzdatniania Wody Kruszwica,
• Wodociąg Kruszwica, Kruszwica, studnia,
• Wodociąg Kruszwica, przepompownia Rzepowo,
• Wodociąg Kruszwica, sieć, Kruszwica, ul. Mickiewicza 11,
• Wodociąg Kruszwica, sieć, Chrosno, świetlica,
• Wodociąg Kruszwica, sieć, Racice, szko ła
przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze, J.S. Haniilton Poland Sp. z o.o., ul.
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zawartych w sprawozdaniach z bada ń nr 97397/20/POZ z
dnia 18 marca 2020 r., 97401/20/POZ, 97402/20/POZ, 97403/20/POZ, 97404/20/POZ,
97405/20/POZ z dnia 09 marca 2020 r.

STWIERDZA
przydatność wody do spożycia
z wodoci ągu Kruszwica
administrowanego przez Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica

Uzasadnienie
Jako ść wody uzdatnionej w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym
odpowiada wymaganiom okre ślonym w załącznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tab.l i tab. 2, 1 tab.1 i
tab.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ści wody
przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
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Woda surowa (studnia, Kruszwica) charakteryzuje si ę mętnością o warto ści 28,1 NTU, ale po
uzdatnieniu osiąga jakość zgodną z zaleceniami w przepisie prawnym
Oznaczone warto ści parametrów mikrobiologicznym w wodzie surowej wynosz ą:
• Liczba bakterii z grupy coli - O jtk/1 00ml
• Liczba Eschericbia coli —O jtk/1 00ml
• Liczba mikroorganizmów w temp. 22°C - nie wykryto w 1m1
W/w ocena jako ści wody do spożycia dotyczy wodoci ągu Kruszwica, gm. Kruszwica o
wydajności rzeczywistej 1799 m3/dobę i około 15000 osób zaopatrywanych w wodę. Woda
uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, od żelaziania, dezynfekcj ą
chemiczną i napowietrzaniem.

Otrzymuje:
1.Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Goplafiska 2, 88-150 Kruszwica.
Do wiadomo ści:
1.A/a.
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