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Wójt Gminy Sońsk

Ocena iakości wody
Na podstawiel

. art' 4 ust. 1 pkt 1. ań' 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Palistwowej Inspekcji
Sanitarnęj (Dz' U' z 20l5 r. poz' 1412)'

. art' 12 ust' 1 i 4 ustawy z dria 7 czerwca 2001 r' o zbiolowym zaopatzeniu w wodę
i zbiorolłym odprowadzaniu ścieków (Dz' U. z20I5 t. poz.739)'

. $ 3' s 4' $ 19 oraz $ 20 rozpotzqdzenia Mjnistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przezrLaczorrcj do spożycia przez lldzi (Dz' IJ. z 2015 r.
poz. 1989),

PaństworłT Połviatołvy Inspektor sanitarny rv Ciechanowie urł'zględniając analizę

uzyskiwanych rryników badań próbek wody pobieranych w ramach spral\'olvanego

nadzoru sanitamęgo i realizowanej kontloli \ł'ewnętŹnej z Wządzeń i insta]acji łvodociagu

GołotczYzna gm' Sońsk informuje, że wodociąg ten w 2015 r. dostarczał rvodę

przęziaczoną do spożycia przez Itldzi o wymaganej jakości rv zaklesie oznaczonych

rvskaźników mikrobiologicznych i fizykochemiczoych.

Ujmowana woda podlega uzdatnięniu w celri wyeliminowania nadnriernych źawańości

z\,łiązków i!ęlaza i nanganu z zastosowanięm filtracyjnych złói krvarcorr1ch i aelatolów

ciśnieniowych'

Woda podawana do sieci i W sieci dystrybucyjnej spełniała obowiqzujqce \łYnagania

określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 r' rt' spratie

jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przez lldzi zmienionego rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 20 kwiętnia 2010 r. oraz w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r'

Wotlociąg Gołotczyzna plodukujący !Ąode u ilości 3]2'2 mj/d, o długości sieci

dystrybucyjnej ok. 19'4 km' zaopatruje ok. 1350 mi€szkańców 6 miejscowości gm' sońsk:

Gołotcryna' Butkaty, Dziąrno, Sońsk, Strusin, Strusinek oraz część nieruchomości Sz-_ejki'

otrzvmuią:
l. .Adresat.
2. aa
Do wiadomości:
1. Zakład Usfug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mła\łie

ul' Nowa 40, 06-500 Mława.
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