
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przezludzi
na terenie gminy Sępólno Kraj. w 202I roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z d,nia,.7,rgrudnia 20]7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U,'z"20I7r:;'poz,2]94) Przesyta'informację dotyczącą oceny jakości wody do spozyciaprzęz ludzi na
terenie gnriny Sępólno Kraj. w ż02lr.

.|.,r

W bieżącym Totu ze.względu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangńowanię Inspekcji
Sanitarnej w walk{ z epidemią znacznię ograniczono ilość pobieranych próbek wody. Kontrola jakości wody
oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym przęz administratorów wodociągów. W
2021 roku z niZej wymienionych wodociągów pobrano 21 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach
uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oIM |l odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakesie
parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system vzdatniania wody w zakresię usuwania żęlaza i
manganu. Ujmowarra woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkńcy gminy Sępólno Kraj. zaopatrywani są w wodę do spozycia produkowanąprzez:

Stan na dzień 31.12.2021r.

Wodociąg producent Wielkość
produkcji

Liczba
ludności

zaopatrywa
nej

w wode

Miejscowości
zaopatrl.rvane
przez wodociąg

Jakość
wody

przekroczenia
wartości

dopuszczalnych
parametrów

prowadzone
postępowanie

administracyjne

Wodociaei o prod. 1000 - 10000 m3/d

Wodociąg
publiczny w

Sępólnie Kraj.

Zal<ład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w

Sępólnie
Kraj.

l370 m3/d ok, l3600

Sępólno Kraj,,
chnlielniki, kawle
Dziechowo, Zboże,
Grochowiec.
komierówko.
Lutowo, Niechorz,
Piaseczno, Iłorło,
Radońsk,S iedl isko,
Si|orz, Skarpa,
Srvidrvie, Trzciany,
Jazdrorvo
Wiśniewka.
Wysoka. Wiśnierva.

Woda
odpowiada
wymogom

roąlorzqdzenia

Wodociągi o prod. 100 - 1000 m3/d

Wodociąg
publiczny w
Wałdowie

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w

Sępólnie
Krai.

406 m3ld ok, 1800

Wałdorvo,
Komieror,vo,
TekIalro,"vo,
Wałórvko,
Wilkowo,
włościbórz.
Zalesie

Woda
odpowiada
wymogom

rozpołzqdzenia

Wodociąg
publiczny w

Kawlach

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w

Sępólnie
Krai.

Wodociąg został wyłączony ze stałej eksploatacji i będzie stanowił ujęcie awaryjne dla
wodociągu publiczrego w Sępó|nie Kraj,



W 202Ir, w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy Sępólno Kraj. żadnych
przelłoczeń badanych parametrów nie stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja rwiązana z nieodpowiednią jakością wody do sporycia czy
reakcją niepożądaną rwiązanąz jej spoĘciemze strony mieszkańców gminy Sępólno Kraj.
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