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OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI 

N a podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu 

po zapoznaniu si(( z wynikami badan laboratoryjnych, pr6bek wody pobranych w dniach 
9 grudnia 2019 r. i 20 grudnia 2019 r. w ramach wewn((trznej kontroli jakosci wody przeznaczonej 
do spozycia przez ludzi z wodoci~gu Pakosc II, z punkt6w: 

• Wodoci~g Pakosc II, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci, kran 
• Wodoci~g Pakosc II, siec, Koscielec 95 ,Skolej", kran w szatni 
• Wodoci~g Pakosc II, siec, PUG, ul. Inowroclawska, kran w szatni 

przeprowadzonych przez: 

- Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki, ul. Marii Sklodowskiej 
Curie 61-67, 87-100 Toruil, zawartych w sprawozdaniach z badan nr 2140/2019, 2143/2019 z dnia 
17 grudnia 2019 r.; 2229/2019, 2230/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz 037/2020 z dnia 
14.01.2020 r. 

- Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu, Sekcja Badania Srodowiska Komunalnego, 
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruil, zawartych w sprawozdaniach z badania pr6bki nr 2369/S/HK/2019, 
2370/S/HK/2019, 2373/S/HK/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., 

- Laboratorium Osrodka Badan i Kontroli Srodowiska Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~, 
ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, zawartych w raporcie z badan nr 695/LB/2020 z dnia 9 stycznia 
2020 r. 

STWIERDZA 
przydatnosc wody do spoeycia, 

z wodoci~gu Pakosc II 
administrowanego przez 

Przedsi((biorstwo Uslug Gminnych Sp6lka z o.o. 
ul. Inowroclawska 14 

88-170 Pakosc 

PUG Sp. zo.o.Pako~~ 
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Uzasadnienie 

Jakosc wody (kody pr6bek: 4799/19, 5033/19, 5034/19- w badanym zakresie fizykochemicznym; 
nr pr6bek: 2369/S/HK/2019, 2370/S/HK/2019, 2373/S/HK/2019 - w badanym zakresie 
mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom okreslonym w zal(}.cznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tab. 1 i 
tab. 2, 1D tab.1 i tab.2 rozporz(}.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294). 

Jakosc wody (kody pr6bek: 4795/19, 4796/19- w badanym zakresie fizykochemicznym) nie 
odpowiadala wymaganiom okreslonym w przepisach prawnych z uwagi na mytnosc, kt6rej wartosc 
byla wyzsza niz zalecana w rozporz(}.dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spoi:ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) w punktach: 

• Wodoci(}.g Pakosc II, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci, kran 

- m~tnos.c 1,5 NTU (wartost parametryczna: akceptowalna przez konsument6w i bez 
nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci: do 1 NTU), 

• Wodoci(}.g Pakosc II, siec, PUG, ul. Inowroclawska, kran w szatni 

- m~tnosc 1,3 NTU (wartost parametryczna: akceptowalna przez konsument6w i bez 
nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci: do 1 NTU), 

Probki kontrolne (kody probek: 5033/19 i 5034/19 ) pobrane w dniu 20 grudnia 2019r., nie 
potwierdzily zanieczyszczenia ftzykocbemicznego: 

• Wodoci(}.g Pakosc II, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci, kran 

- m~tnosc 0,64 NTU (wartost parametryczna: akceptowalna przez konsument6w i bez 
nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci: do 1 NTU), 

• Wodoci(}.g Pakosc II, siec, PUG, ul. Inowroclawska, kran w szatni 

- m~tnosc 0,49 NTU (wartost parametryczna: akceptowalna przez konsument6w i bez 
nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci: do 1 NTU), 

W/w ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodoci(}.gu Pakosc II, gm. Pakosc, o wydajnosci 
rzeczywistej 250 m3/doby i okolo 3387 os6b zaopatrywanych w wod((. Woda uzdatniania jest 
metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odzelaziania, dezynfekcj(}. chemiczn(}. 
i napowietrzaniem. 

Otrzymuj (}.: 
1.Przedsi((biorstwo Uslug Gminnych Sp6lka z o.o., ul. Inowroclawska 14, 88-170 P 
2.Bmmistrz Pakosci, Rynek 4, 88-170 Pakosc 

Do wiadomosci: 
LA/ a. 
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Znak sprawy: N.HK-5210- 22/20 Inowroclaw, dnia 11 lutego 2020 r. 

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI 

Na podstawie §21 ust.l pkt 1 rozporz~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakosci wody prze~aczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu 

po zapoznaniu siy z wynikami badait laboratoryjnych, pr6bek wody pobranych w dniach 
9 grudnia 2019 r. i 15 stycznia 2020 r. w ramach wewnytrznej kontroli jakosci wody przeznaczonej 
do spozycia przez ludzi z wodoci~gu Pakosc I, z punkt6w: 

• Wodoci~g Pakosc I, siec, Pakosc, ul. Mogilenska 17, kran w piwnicy nad zlewem 
• Wodoci~g Pakosc I, siec, Urz~d Miejski, ul. Rynek 4, kran w kotlowni 

przeprowadzonych przez: 

- Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki, ul. Marii Sklodowskiej 
Curie 61-67, 87-100 Torun, zawartych w sprawozdaniach z badait nr 2141/2019, 2142/2019 z dnia 
17 grudnia 2019 r. , oraz nr 069/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. 

- Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu, Sekcja Badania Srodowiska Komunalnego, ul. 
Kopernika 9, 87-100 Torun, zawartych w sprawozdaniach z badania pr6bki nr 2371/S/HK/2019, 
2372/S/HK/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. , 

STWIERDZA 
przydatnosc wody do spoiycia, 

z wodoci~gu Pakosc I 
administrowanego przez 

Przedsiybiorstwo Uslug Gminnych Sp6lka z o.o. 
ul. Inowroclawska 14 

88-170 Pakosc 

PUG Sp. z o.o. Pako~c 
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Uzasadnienie 

Jakosc wody (kody pr6bek: 4797/19, 093/,20- w badanym zakresie fizykochemicznym; nr pr6bek: 
2371/S/HK/2019, 2372/S/HK/2019 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada 
wymaganiom okreslonym w zal~cznikach 1A tab. 1 oraz 1 C tab. 1 i tab. 2 rozporz~dzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

Jakosc wody (kod pr6bki: 4798/19 - w badanym zakresie fizykochemicznym) nie odpowiadala 
wymaganiom okreslonym w przepisach prawnych z uwagi na zbyt wysok~ wartosc zelaza oraz 
mytnosc, kt6rej wartosc byla wyzsza niz zalecana w rozpor~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2294) w punkcie: 

• Wodoci~g Pakosc I, siec, Urz~d Miejski, ul. Rynek 4, kran w kotlowni 
• I 

- m~tnosc 2,2 NTU (wartosc parametryczna: akceptowalna przez konsument6w i bez 
nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci: do 1 NTU), 

- zelazo 203 flg/1 (wymagana wartosc parametru: 200 pg/l) 

Probka kontrolna (kod probki: 093/20) pobrana w dniu 15 stycznia 2020 r., nie potwierdzila 
zanieczyszczenia ftzykochemicznego: 

-----=•'--WodDci~g Eakosc I, siec, Urz~d Miejski, ul. Rynek 4, kran-w-kot-lown+-: -----

- m~tnosc 0,48 NTU (wartosc parametryczna: akceptowalna przez konsument6w i bez 
nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci: do 1 NTU), 

- zelazo 43 flg/1 (wymagana wartosc parametru: 200 pgll) 

W/w ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodoci~gu Pakosc I, o wydajnosci rzeczywistej 600 
m3/doby i okolo 5070 os6b zaopatrywanych w wody. Woda uzdatniana jest metodami cedzenia, 
odmanganiania, dezynfekcj i chemicznej, napowietrzania, odzelaziania. 

Otrzymuj~: 

~~~WY POWIATOWY 
-n>J);TO"T.A:: ANITARNY 

CLAWIU 

mitiska·Zerom&lca 

l.Przedsiybiorstwo Uslug Gminnych Sp6lka z o.o., ul. Inowroclawska 14, 88-17 Pakosc. 
2.Burmistrz Pakosci, Rynek 4, 88-170 Pakosc 

Do wiadomosci: 
l.A/a. 
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