
Strona 1 z 2 

 

    

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 

W KOŚCIERZYNIE 

 

 
 

 

  

                                     Kościerzyna, dnia 12.10.2017r. 

 

SE.HK-30/4710/20/WJ/17                                                               

                                                                                     
 

 

 

OCENA  O JAKOŚCI WODY 

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

NR 72/HK/17 

  
 

  
 

          Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   

(t.j. Dz. U. 2017, poz. 1261) oraz §17 ust. 1 i §19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015r.r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, 

poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kościerzynie po rozpatrzeniu danych 

zawartych w protokole poboru próbek wody nr 36/TW/17, 99/TW/17 

 

z  wodociągu „MAKNITT-TUR” Sp. z o. o. ul. Dąbrowska 5, 83-442 Karsin zaopatrującego w 

wodę Camping „Półwysep Lipa” Wdzydze Tucholskie, Lipa 2 oraz wyników badań  

laboratoryjnych  tych próbek wody a w szczególności: 

 

- sprawozdania z badań nr 320/W/17/MW z dnia 22.06.2017r. próba wody pobrana w dniu 

20.06.2017r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni, 

- sprawozdanie z badań nr 895z/2017/LBŚ z dnia 15.09.2017r. próba wody pobrana w dniu 

14.09.2017r. z instalacji wodociągowej, kurek czerpalny przy zlewie w kuchni, 

 

dokonał  oceny  ogólnej  pobranej  próbki wody i na podstawie uzyskanych  wyników jakości wody 

w badanym zakresie 

 

 

stwierdza: 

 
 

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „MAKNITT-TUR” Sp. z o. o.  

ul. Dąbrowska 5, 83-442 Karsin zaopatrującego w wodę Camping „Półwysep Lipa” Wdzydze 

Tucholskie, Lipa 2 

 

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach 

laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. 2015, poz. 1989). 
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UZASADNIENIE 

 
 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i  

przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co 

następuje: 

jakość wody w analizowanej próbce w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. 2015, poz. 1989). 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kościerzynie  wydał  ocenę  o jakości wody  

z wyżej wymienionego  wodociągu  celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów 

oraz właściwego wójta gminy. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Otrzymują: 

 

1. „MAKNITT-TUR” Sp. z o. o.  

    ul. Dąbrowska 5  

    83-442 Karsin 

 

Do wiadomości: 

 

1. Wójt Gminy Karsin 

2. Sekcja HŻŻiPU w/m 

3. HDziM w/m 

4. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m 

5. a/a 

 

 


