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Wójt Gminy Sońsk

Na podstawie:

r art' 4 ust' 1 pkt 1, art' 10 ustawy Z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z 201 l r. Nr 2|2, poz. 2I2 z póżn. zm.)'

l  a f t '  12  us t .  1 i4L l s tawyzdn ia7czerwca2001 r .  o  zb io rowym zaopat rze t iu  w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U' z2015 r' poz. I39)'

. s 2' $ 3, $ 16 ust ' 1-3 i ust.4 pkt 1oraz $ i7 ust. 1iust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi
(Dz, U, z 2007r. Nr 61, poz' 4 I7 z pó Żn' znl' _ Dz, U, z 2010 r' Nr 72' poz. 466)'

l)aństrvorvy Powiatowy Inspcktor Sanitarny w Ciechanorvie uwzględniając ana|izę

uzyskiwanych rvyników badań próbek rvody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru

sanitarnego i realizowar-rej kontroli wewnętrznej z lrządzen i instalacji wodociagu Damiefv

gnr. Sońsk informuje, że wodociąg ten w 2014 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spoiycia przez

ludzi o rvymaganej jakości rv zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych

i fizykochcmicznych.

Woda podawana cio sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagńia okeślone przez

Ministra Zdrowia w rczpo.tządzeniu z dnia 29 marca 2007 r' w sprawie jakości wody przeznaczone:

do spożycia przez ludzi zmieniorrego rozpotządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r,

Wodociąg Damięty produkujący wodę w ilości 143,1 mj/d, o długości sieci dystrybucyjnej

ok. 43,9 kn, zaopatruje ok. 1185 mieszkańców 9 miejscowości gm. Sońsk: Bieńki Karkuty, Bieńki

Śmietąnki, Chrościce, Damięty, Drqżewo, Komory Błotne' Sarnowa Góra, SIcrobocin, Gutków.
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Do wiadorności:
l. ZŃtad Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie

ul. Nowa 40, 0ó-500 Mława.


