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OCENA JAKOŚCI woDY PRZEZNACZoNEJ Do SPoZYCIAPRZEZ
LI'DZIZWDDDCIAGU PUBLICZNEGo w GoŚCIMINIE WIELKIM

Na podstawiel
. ań. 4 ust. 1pkt 1 Usta\ły z dnia 14 malca 1985r' o Państwowej Inspekcji Sanitamej

(tekstjedDolity Dz. U. z2015 t. poz' 1412 zpóźn. złl,)
. afi. |2 ust. l Us1awy z ónia 07 częIwc.\ 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorow1'n odprowadzaniu ścieków (tj' Dz U' z 2017 t'' poz.328 )
. s 19 ust. I rozporządzenia Minist.a Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r' w sprawie

jakości wody przeznaczonęj do spożycia pŻezllldzi (Dz, U ' z 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych
w maju 2017r' w ranach kontoli wewnętrznej prowadzonej przez producęnta wody: Zakład
Usług Wodnych dla Potzeb Ro]nictwa w Mlalvie

PaństwotY Porviatowy Inspektor Sąnitarrry w Płońśku
stwierdza pĘldatność wody do Śpożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w
Gościminie wielkim

Lp. Data
Dobont

Nr sprawozdania Miejsce poboru zakres badań

I 18.05.2017 1831105Dlr7 E lI StJw Gościmin wielki M.ulgaĄ męhość,
E|azś|

f 18.05.2017 t83I/05D0r7/F D sklep społ,\łlzy
T,atonice

Mangan' mętność,
7śBzl)

3 18.05.2017 1831/05D0I7tFt4 Pzepompownia -

Gasocin
MangaĄ mętno&:,
że|am

4 18.05.2017 1831/05Ł01',7 ER Dom Pomocy Spolecmej
w Karolinowie

MangaĄ męttrośą
żelaza

Uzasadnienie
Parametry mikrobiologiczne i fizyko'chemiczne monitoringu kontrolnego: mętnośó, smak,
zapach, barwa' przewodnośó' odczyn (pH), jon amonowy, bakterie grupy coli, balde e
Escherichia coli.
Parametry mikobiologiczrre i fizykochemiczne w ramach prcwadzonęgo monitońngu
przeglądowego: mętnośó, barwa, zapach, prz-ewodność, pH, smak' twardość, utlenialnośó
z KMno'ł, jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, żęlazo' malgaĄ fluorki, miedź, ołów,
kadm, nikię], chrom, glin, siarczfl1y. alsen, selęn, ant}tnon, rtęć, sód, 1.2-di-chloroetan,
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'tticl oroeten. i tetachloloet€n, benzo(a)piren, )WWA, pgstycydy, 'pestycydów, cyjanki,
bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22+2,C po,12h' bal.1elie f grupy coli,
bakterie Escheńchia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), clostridium pefńngens.

Biorąc pod uwagę wyniki badń wody ptzeznaczolej do spożycią wykonane
w miesiącu maju 2017r. dostalczanej mieszkańcom gminy Nowe Miasto i gminy sońsk
Panstwo\ły Powiatowy Inspeł1ol sanitamy w Płońsl.u stwieldza, że mieszkancy
nastąlujących miejscowości: Gąsocin' soboklęŚzcz, Komory Dąbrowne, Gutków'
Bądkowo, Łopacin, spondoszyn, Kosmy Pruszki, cichalrT, Gucin' Nowe Miasto,
Gościmin Wielki, zasonie' stare Zawady, Karolinowo, Ilenrykowo, CzarnoĘ' Zawady
B' Szczawin, Wólka Szczawińska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice,
Wadyslawowo' Janopole' Jurzyn, Miszewo B, Belin, Grabie' Kubice' Janówek'
Koźniewo Średnie, Kosmy Wielkie, Modzele Bańłomieje koŹystający z wody
dostarczanej z wodociągu publicznego w Gościminie spozywają wodę ocenianą jako
plfydatną do spożycia'
Otrzymuje:
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wójt Gminy Nowe Masto
wójt Gminy sońŚk
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