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Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 4/2022 
dotycząca wody w sieci wodociaRowej Czermno 

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nocku na podstawie badań próbek 
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody — 2 próbki (kontrola 
urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli 

wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne — 10 próbek 

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, 
Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 591, Oddział Laboratoryjny 
Higieny Komunalnej WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Laboratorium Badawcze 
JARS /nr akredytacji AB 1095 

stwierdza: 
przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez 

ludzi Czermno 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach 
poboru 12 próbek wody. 

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem 
przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, 
w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym. 
W zakresie objętym badaniami, woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2294) z wyjątkiem parametrów: 
- Mętność w dwóch próbkach 
- Żelazo w jednej próbce 

W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru, podejmowano działania 
naprawcze oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających. 

1 



W próbkach pobranych do pon nych bada nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych tych parametrów. 

Zup. Państwowego Powiatowegc 
ora Sante o ̀N Płocku 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie, ul. Strażacka 4a, 

09-530 Gąbin 
3. aa. 
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Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 3/2022 
dotycząca wody w sieci wodociągowej Gabin 
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek 
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody — 2 próbki (kontrola 
urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli 

wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne — 5 próbek 

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, 

Laboratorium Badawcze JARS /nr akredytacji AB 1095 
stwierdza: 

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez 
ludzi Gąbin 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach 
poboru 7 próbek wody. 

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem 
przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, 
w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym. 
W zakresie objętym badaniami, woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez lud,.zjAirfe. „y%,7 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości Wódy przeznacz° ej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2294). 
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Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie, ul. Strażacka 4a, 

09-530 Gąbin 
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Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 5/2022 
dotycząca wody w sieci wodociągowej Górki 
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek 
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody — 2 próbki (kontrola 
urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli 
wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne — 5 próbek 

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, 
Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 591, Oddział Laboratoryjny 
Higieny Komunalnej WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Laboratorium Badawcze 
JARS /nr akredytacji AB 1095 

stwierdza: 
przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez 

ludzi Górki 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach 
poboru 7 próbek wody. 

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem 
przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, 
w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym. 
W zakresie objętym badaniami, wocla.—spełnia wymagania dotyczące jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez lud ̀Zi określone' 'w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakośQi wody przeznacz ej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 , . 
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