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Wójt Gminy Sońsk

Ocena iakości wodv

Na podstawie:

. ań. 4 ust' 1 pkt 1' ań. 10 ustawy z drria 14
Sanitamej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),

marca 1985 r. o Panstuowej Inspekcji

. a11' 12 ust' 1 i 4 ustawy z dnia 7 czetwca 2001 r. o zbiorow;m zaopatżeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U ' z2075 t' poz'I39),

. s3'$4'$ 19oraz$20 rozpotządzenia Ministra Zdro\łia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pŹez ludzi (Dz' U. z20I5 t. poz.
1989) ,

Państrvowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Ciechanowie urvfględniając analizę
uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach splawowanego
nadzoru sanitamego i realizowanej kontroli lłewDętrznej z lsrządze'A i instalacji wodociagu
Ciemniewko gm' sońsk i formuje' że wodociąg ten łv 2015 r. dostarczał wodę
p|zeznaczo1'Ią do spożycia przez Ittdzi o wymagan€j jakości w zakresie oznaczonych
wskaźników miklobiologicznych i fizykochemicznych.
Ujnort'ana u'oda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiemych zawartości
z,jiiąików że|aza i manganu z zastosowanien flLltracyjnych zloż kwaico\\,)ch i aęIatorów
ciśnieniowych'
woda podawana do sięci i lv sieci dystrybucyjllej spełniała obou iqzujqce \łymagania
określone przez Ministra Zdrowia w lozpolządzeniu z dnia 29 marca 2007 r' W spnwie
jakości wody przez,taczonej do spoŹycia pzez ludzi zmienionego rozporz4dzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 f' oraz w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 I'
wodociąg Ciemni€wko produkujący wodę w ilości 280,2 młd, o dłLrgości sieci
dystrybucyjne ok' 101'1 km' zaopatruje ok. 1750 mieszkańców 15 miejscowości
gm. Sońsk: Ciemniewko' Ciemniewo, Ko afy Dąbrow e, Kaźhievo Łysąki, Koźniewo
ś.ednie, Koźniewo Wielkie, Marusy, Mężenino, Niestuchy' olszewką' ostaszevo, Pękowka,
Slubowa, WoIa Usnszewska, sonsk }'ola ia araz część nieruchomości Snlejk i Gqsocina
ftl' Leśna).
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Otzymuia:
1. Adresat.
2. aa
Do wiadomości:
1' Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławię

ul. Nowa 40' 06-500 Mława.


