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Ocena jakości wody
PaństwoltT Powiatowy Inspektor sanitarny w Ciechanowie dzialając na podstawie:

. ar|. 1' art. 4 ust' 1 pkt 1' ań. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz. U. 2015 r.po2.1412),

. ań' 12 ust. 1 i 4 ustawy f d\ia',] czefi\/ca.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorow1'rrr odprowadzaniu ścieków (Dz' U ' z20|5 t, poz' 739),

. s 3, $ 4i s 17 ust. 1pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 I.
w sprawie jatości wody przeznaczonej do sp ożryc|a pflez ludzi (Dz' |J. z20I5 t. poz' 7989)'

!o tszp@dLsprayłozdan z badań Nr: .7410312016^,I|1',14/03/20|6/Fl1 z 11.03'2016 t'
Nt '7310312016A'1J2, '13/03120161F12, '73/0312016h,1J1, 73103D016tFt1, z 15.03.2016 r.
(ofuzymanych 22.D3.2o|6 r.) po dokonarrej analizie uzyskanych \łyników badan próbek wody
uzdatnionej pobranych 0'I.03 '2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej, z uzgodnionych puŃtów
kontrolnych na ulządzeniach wodociągu Ciemniewko:
Nr '7 4/0312016ft\4/ I ,7 4/01/20 I 6/F/ 1- SUW Ciemniewko - woda surowa (MK).

Zaktad Uslug nych
dla P lnictwa w Mławie'
ul. 40' 06-500 MłałYa

N| 7 3/U3/20ló/tw2'13t03t20| 6|F /2 SUw Ciemnieuko \Ąoda u,7daIniona rMPJ.
Nt 73/03l2016^4]l.73/03/20I6E/1 _ Koźniewo Wietlde 57 sklep spoą'wczy p. Piotrowicz (MK),

stwierdza płry|dalność tlo spożycia ptzez ludzi |qody uzdatnionej
podawanej do sźeci iw objęlym kontrolq odcinku sieci dystrybucyjnej

wodociqgu zbiorowego Ciemniewko gm, Sońsk

Uzasadnienie:

Jakość wody ufdatnionęj ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan próbek wody
pobranyah 07.03.2016 r. w lamach kontroli węwnęttzlę: zwzĄdzęiwodociągu Ciemniewko (SUW
i odbiorca na sieci) w zakesie przebadanych paxamebów fizykochemicznych i mikrobiologicznych
w lamach monito ngu kontrolnego i przeglądowego' spęł4b w myśl $ 3 i ś 4 ww. Iozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi obowiązujące rłymagania okreśIone w załącznikach Nr: 1.Ą, 2, 3,Ą i 38 oraz 4.
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