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Gminny Zaklad Komun;rlfry w LQcku

irl. Brzozowa I
09-520 Lqck

Okresowa ocena iako3ci wodv nrzeznaczonei do snoi,vcia nrzez ludzi Nr 45 /2021

dotyczaca wodv w sieci wodociaqowei orodukowanei oEez Stacie Uzdatniania Wodv

w Zdwonu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan pr6bek wody

pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakoSci wody - I pr6bka ftontrola urzEdowa)

oraz na podstawie sprawozdaf z badan pr6bek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej jakoSci

wody przez przedsigbiorstwo wodoci4gowo - kanalizacyjne -5 pr6bek

Badania przeprowadzilo Labomtorium Badania W6d PSSE w Plocku /nr akredytacji AB 630, Oddzial

Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 59, Dzial Laboratoryjny PSSE w Warszawie /nr
akredytacji AB 537, Laboratoria Badawcze ,,Jars'7 nr akedytacji AB 109

stwierdza:
przydatnoSd wody z urzqdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodg do spoirycia przez ludzi

w Zdworztr

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano lqpznie do badari w r62nych punktach poboru

6 pr6bek wody.

Pobierane pr6bki wody do badan prowadzone byly zgodnie z harmonogramem przyjgtym

w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych stalych punktach czerpalnych, w zakresie parametr6w

objgtych monitoringiem przegl4dowym i kontrolnym.
W zakesie objgtym badaniami, woda spelnia wymagania dotyczqce jako6ci wody przeznacmnej

do spoZycia przez ludzi oke6lone w rozporz1dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia20l7 r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjqtkiem
parametr6w:

- 2elazo og6lne (A) w jednej pr6bce

"-'=rsz1 1@3



W lozdym pr4padku wyst4[tienia przekroczenia paramefiu, podejmowano dzialania naprawcze
oraz ponownie pobierano pr6bki wody do badarl sprawdzajqpych.

W pr6bkach pobranych do
parameh6w.

przekroczerl wartodci dopuszczalnych tych

Otrzymujq:
l. adresat
2. W6jt Gminy f,qpk, ul. Gostynifska 2, 09-520 tr.qck
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