
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez|udzi
na terenie gminy Kamień Kraj. w 202t roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporzqdzenia
Ministrą Zdrowia z dnia 7 grudnia 20]7r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 20]7r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożyciaptzez ludzi na

terenie gminy Kamięń Kraj. w 202Ir.

W bieżącym roku ze wzg!ędu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangńowanie Inspekcji
Sanitamej w walkę z epidemią znacznię ograniczono ilośó pobieranych próbek wody. Kontrola jakoŚci wodY

oparta była głównię na monitoringu wewnętrznym prowadzonym ptzęz administratorów wodociągów. W
2021 roku z nlzej wynienionych wodociągów pobrano 18 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach

uzdatniania wody, z sieci rczdzie|czej otazI odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie

parametrów bakteriolo g iczny ch i fi zykochemicznych.
IJrządzenia wodnę objęte nadzoręm posiadają system uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i

manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.
Mieszkańcy gminy Kamień Kraj. zaopatrywani są w wodę do spożycia produkowanąprzęzi

Stan na dzień 31.12.ż021r.
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Karnień Kraj.
Radzim, Plocicz,
Duźa Cerkrvica.
l\{ała Cerkrvica,
Dabrówka,
Dąbrowa, Witkorvo,
Witkowo
Leśniczówka,
witkowo Młvn
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Wodociąg
publiczny w

Orzełku

Zakład
Gospodarki

Komunalnej i
Mieszkaniowej

Sp. z o,o. w
Kamieniu Krai

130 m3/d ok. 1400

Orzełek, Nił1,,
Obkas, Norva Wieś,
Zbmarte,
Jerznlionki, Osady
Jerznlionckie

Woda
odpowiada
wymogom

rozporzqdzenia

W 2021r. stwierdzono przekroczeniajedynie w jednym wodociągu:

lYodociqg publiczny w Orzełku:

- W c]wóch próbkach wocly pobranych na poczqtklt 202 ] roku z wodociqgu publicznego w Orzelku

stwierdzono ponadnormaĘwnq ogólnq liczbę mikroorganizmów v) 22'C po 72h.. JakoŚĆ

mikrobiologiczna wody uległa naQchmiastowej poprawie dzięki przeprowadzonym działaniom

naprawczym i dezynfekcji wody.
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