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OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

Na podstawie § 21 ust. 1, pkt 1 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości 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 wewn ętrznej kontroli jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez 
ludzi z wodoci ągu Chełmce, z punktów poboru: 

Wodociąg Chełmce, sieć , Chełmce, ośrodek zdrowia 
• Wodociąg Chełmce, sieć , Chełmce, Stacja Uzdatniania Wody, podawana do sieci 

uzdatniona, po zbiorniku mieszana 
• Wodociąg Chełmce, sieć, Kobylnica 22 

przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze, J.S. Hamilton Poland Sp.  z o.o., 
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zawartych w sprawozdaniach z bada ń  nr 97396/20/POZ 
z dnia 11 marca 2020 r., 973 99/20/POZ, 97400/20/POZ z dnia 09 marca 2020 r. 

STWIERDZA 
przydatność  wody do spożycia 

z wodociągu Cheimce 
administrowanego przez Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Goplańska 2 
88-150 Kruszwica 

Uzasadnienie 

Jakość  wody uzdatnionej w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym 
odpowiada wymaganiom okre ślonym w załącznikach 1A tab. 1, lB. 1C tab.1 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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W/w ocena jako ści wody do spożycia dotyczy wodociągu Chełmce, gin. Kruszwica o wydajności 
rzeczywistej 38 m3/dobę  i około 1000 osób zaopatrywanych w wod ę . Woda uzdatniania jest 
metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, od żelaziania, dezynfekcj ą  chemiczną  
i napowietrzaniem. 
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Otrzymuje: 
1 .Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica. 

Do wiadomo ści: 
lAla. 
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