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Ocena jakości wody
Państ\r'owy Po\Yiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie działając na podstawie:

. art' 1, art' 4 ust. 1 pkt i, art. l0 ustawy z dnia 14 marca 1985 r' o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz' U. 2015 r' poz' 1412 zpóźn' nn.)'

. art. 12 ust. l i4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 I' o zbioro\Ąym zaopatzeniu w wodę
i zbiorowym odplowadzaniu ściekórv (Dz. U. z20|5 r' poz' 139),

. s 3' s 4 i s 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r'
w sprart'ie jakości wody przeznaczonej do spożycia pŹez ludzi (Df. U. z20I5 t' poz. 1989),

po ]Qz!ąĘęĄiLsprawozdań z badań Nr: 2652108/201ólM/I i 2652/08/20I6lMl2 z 20'09 '2016 t.
omz Nr: 2652108/201 6lF lI i 2652108120161F 12 z.22.09.2016 r. (ohzymanych 26.09.2016 r.) po
dokonanej ar,talizie uzyskanych wyników badań próbek wody uzdatnionej pobranych 16.09.2016
\ł ramach kontroli \ł'ewnętrzllej, z uzgodnionych p!u,]któw kontrolnych na uządzeniach wodociągu
Ciemniervko:
Nr 6l I 8/09/2016/M/2,611810912016/F 12 SUW Ciemniewko -woda urdatniona,
NI ó1l7/0920] 6/Ni/],6111/09|2aI6/F li - sieś olszew'k.L 5 -lr-rieszka|1ie pry\łatną

stwierdz prątdatność do spoił)cia przez ladzi ||ody uzd tnionej
pod wanej do sieci i w objęł,m kontrolq otlcinku sieci clystrJ)buc nej

wodo ciqg u zbio rowego Ciemniew ko

Uzasadnienie:

JŃość wody uzdatnionej ocęnionej fgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek rłody
pobranych 16.09.2016 r' w ramacl,i kontroli wewnętrznej z urządzeń' wodociągu Ciemniewko
(sUW i odbiolca na sieci) w zakresie przebadanych palanetrów fizykochemicznych

i mikrobiologicznych w ra]nach monitoringu kontro1nego' spęłliŁ w rrryś1 s3i$4ww.
rozporzqdzenia Ministm Zdrowia z dnia 13 1istopada 2015 r' w sprawie jakości wody pŹeznaczone.j

do spożycia przez Itldzi obowiązuiace WYnagania określone w załącznikach NI 1A oI.Ź Nr 3A
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