
ocena obszarowa jakości wody do spożycia prze zludzi
na terenie gminy Więcbork w I połowi e 202l roku.

PaństwowY PowiatowY Inspektor Sllitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 RozporzqdzeniaMinistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201!r, ,'rproriŻ jakości ńody prrrrrorronej do spoĘcia przez ludzi(Dz, U, z 20]7r,, Poz,2294) PrzesYła informację dotycŹąc:ąoceny jakości wody do spozyciaprzęzludzi naterenie gminy Więcbork w I połowi e 202Ir.

W biezącYm roku Podobnie jak w roku ubiegłym ze wzg!ęduna panującą sluację epidemiolo giczną izaangńowanie InsPekdi Sanitamej w walkę z Ópidemią znacznię ogr*i.)or,o ilość pobieranych próbekwodY, Kontrola jakoŚci wodY oParta była 
"głównie 

na monitoringu- *.*r,ę trznym prowadzonym przezadministratorów wodociągów. W I połówi" ZOZ| roku z niżej wymienionych wodociągów pobrano 18
Próbek _*odY z PuŃtów kontrolnych: na stacjach uzdątniania wóoy; z sięci iozdzielczej oraz uodbiorcówindYwidualnYch, które zostały zbadanew ząkrósię parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system uzdatniania ńay w zakresie usuwania żelaza imanganu. ujmowana woda głębinowa nie wymaga siałej dezynfekcji.

MieszkańcY gminY Więcbork zaopatrywani s[ w *ołę do spozycia produkow anąprzez:

Stan na dzień 30.06.2021r.

prowadzone
postępowanie

administracyjn

Wodociąg
publiczny w
Więcborku

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w
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, Wodociągi o prod. 100 - 1000 n ,d

980m3/d 6480
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wiecborkrl
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W I Połowie 202It. w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkńców gminy Więcbork żadnych
pr zekr o czeń badanych parametrów nie stwierdzono.

Do siedzibY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpĘnęła też żadna pisemna
informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spozycia czy'ieakcjąniepoządana 

^ięunuz 
jej spozyciem

ze strony mieszkańców gminy Sępólno Kraj.
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