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Wójt Gminy Sońsk

Ocena iakości wody
Na podstawie:

. aft. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustaury z duia 14 marca 1985 r. o panstwowej Inspekcji
Sanitarnęj (Dz' U' z 2015 r' poz' 1412),

. art' 12 ust' 1 i 4 ustawy z dtia ,1 cze*łca 2001 r' o zbiorolłym Zaopatrzęniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz' U. z2015 |. poz.I3g)'

. $ 3' s 4' $ 19 oraz $ 20 rczpoIzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody ptzezlaczonej do spożycia przez l.ldzi (Dz. IJ. z 2OI5 r.
poz. 1989),

Państwowy Poryiatowy Inspektor sanitarny rv ciechanorvie u$Źględniając analizę

uzyskiwanych rvyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego

nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli u'ewnętrznej z urządzei i instalacji rvodociagu

Damietv gm' sońsk informuje' że rł'odociąg ten rv 2015 r' dostarczał {'odę p|ze:1naczoną

do spożycia ptzez |udzi o rrymaganej jakości w fakresi€ oznaczonych wskaźników

nikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu r,r,ye1iminowania nadmiemych zawaltości

zwieg,ków ircIaza i manganu f zastosowanien filtracyjrrych złóż krr'arco*1eh i aeratorów

ciśnieniowych.

woda podawana do sieci i w sieci dystrybuc)'jnej spełniała obortiqzujące lttmagaŃa

określone przez Ministra Zdrowia w rozporz4dzeniu z dnia 29 marca 2007 r' * sprartie

jakości wody przeznaczonej do spoŹycia przęz ludzi zmienionego rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. orar w roznorzadzeniu z dnia 13 listoDada 2015 r.

wodociąg Damięty produkujący wodę w ilości 159,9 m'/d' o d.ługości sieci dyskybucyjnej

ok' 43,9 km' zaopatruje ok. 1200 mieszkańców 9 miejscowości g|n, sońsk| Bieńki Kalkuty,

Bieńki Śnietanki, Chrościce, Damięty' Dłqżeu.o' Kclmory Błot1,]e' Sarnowa Górą, Sktobocin'

Gutków'

ot|zvmują:
1. Adresat.
2. aa-
Do wiadomości:
l. Zakład Usług wodnych dla Potrzeb Rolnictwa u,Mławie

ul. Nowa 40, 06.500 Mława'


