
PANSTWOWY POWIATOWY
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w C i e chanow i e

HKN.6030.27.4.2016

zaułaa u słllg \,'óc:h
dla Potrfcb R.o|nictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mlawa

ocena jakości wody
Działajqc na podstawieI

. art.4 ust' l  pkt l '  ań' l0 ustawy f dn;a 14 marca 1985 r' o Państwowej Inspekcji sanitarnej
(Dz. U.22015 r. poz. )412),

. ań. 12 ust. ] i '1ustawyzdnia7czerwca2001 r' o zbiorowym zaopatźenju w wodę i Zbiolowym
odprowadzaniu ściekólv (Dz' U ' z2a]5 t ' paz' 139)'

. $j ' $4' $ 16' s 17 ust. 1pkt 1iś 19 rozporządzenia MiDistra Zdrowia z dnia l3 l istopada
2015 r. w spra$'ję jakości wody przeznaczonej do spożycia przoz llldzi (Dz' U' z20|5 r. poz'
r989).

po 1.ozpatzeniu danych Zawartych w plotoko]e z kontloli sanitarnej wodociągu Gołotczyzna Nr:
HK'25/55/16 z 30.05'2016 |' z poborcn próbek wody Nr 425-427 z uzgodnionych puŃtórt'
kontrolnych na urządzeniach wodociągu Gołotczyzna, \łedfug poniższego wykazu:
Nr 425 - sieć Solisk, u1. ciechanowska 16 Urząd Gminy - kran przy wodomierfu (N)
N| 426 sieć Burkaty 34 - mieszkanie pry\łatne kran Da łazience (MK),
Nr 427 sieć sf\"r'ejki 4 mieszkanie pryu'afue - kran w kuchni (MK),
oraz na Dodstawie uz'yskanych wyników badań ww' próbek rł'ody (według sprawozdania
Nr: HKL.6000-2-1351425,426,42' l DAl6 z 03.06.2016 r.) wykonanych zgodnie z wymaganiami
Załączt,i\a rlt 10 do r.ozporzqdzenia Ministra Zdrorvia z dnia i3 1istopada 2015 r'. rt' spralr,ie
jarości wody przeznaczonej do spoŻycia przęz ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitgrny w Ciechanowie
stwierdzo że jgkość wotly w sieci dystł!bucyjnej

wod o ci qg u G ołotczyzna sp ełnia wymaglnia
jlkim powinna odpowitttlttć woda przezn czona do spożycifl przez ludzi.

Uzasadnicniei
Jakośó wodv ocenionej zgodnie z u7,}skanymi wynikami badań 3 próbek wody

ufdatnionej pobranych 30.05'2016 r' w ramach nadzolu sanita.rnego Z uza!ŁQó].tQli8qi4gu
Golotczvzna (kany w 3 punktach kontrolnvc ), w zakesie plzebadanych
palamętlów fizykochemicznych i nrikrobiologicznycl,t w ramach plowadzonego monitodngu,
spElĄ!Łw myś] $ 3 i $ 4 ww. r.ozporządzerria Ministn Zdlowia z dnia 13 listopada 2015 I'
obo$,iPuiace wYmagania określone w załącznikaclr nr: lA, 2, 3A i B,'1'
objąśnieni.1:

(N)' pąra,letry objęte |no itofingien kontrolnynl oraz. dzotąn))' azatlny, J|uarki, u|lanialność,
man gąn, twąfdość, żeluzo'
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