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Zakład Ulu! Wodnych
dla Poy'Iźeb Ro|nictwa w M|awie,
ul..Kowa 40, 06-500 Mlawa

Ocena jakości wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie działając na podstawie:

o art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1' art. 10 ustawy z dnta 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz. U.2015 t. poz. I41f),

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dlia ,7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz' U, z20I5 r. poz. I39),

. $ 2' $ 3 i $ 14 ust' 1pkt I rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 29 marca 2007 r'
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez Ildzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz.
41,7 zę zm, Dz. U, z 2010 r. Nr 72, poz. 466 ),

Do rozpatrzeniu sprawozdań z badań Nr sBl57498l09/2015 i Nr SB/57499l09l2015 zf8.09.2015 t.
(otrzymanych I2.I0.20I5 r.) oraz po dokonanej analizie uzyskanych wyników badan próbek wody
uzdatnionej pobranych f1.09.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej, z uzgodnionych punktów
kontrolnych na urządzeniach wodociągu Ciemniewko
Nr 086256/09/2015 - SUW Cięmniewko _ woda uzdatniona (MK)'
Nr 086f51/09/2ai5 _ olszewka 5 _ m. Dń,watlre - kran rv kuchni (MK)

stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wocly uzdatnionej
poddwanej do sieci dystrybucyjnej i w objętym kontrolq odcinku sieci

w o do ciqg u zbio ruw ego Ciemniew ko

Uzasadnienie:

Jakośó wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan próbek wody
pobranych 21.09.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej z lrządzeń wodociągu Ciemniewko (SUW
i odbiorca na sieci) w zakesie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych
w ramach monitoringu konholnego, sDełnia \ł myśl $ 2 i $ 3 ww' rozporządzenia Ministra Zdrowia
z drtla f9 marca2007r ' zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r.
obowiązujące wymaqania okeślone w załącznikach Nr 1 - 4.
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Do wiadomości:
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