
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez|udzi
na terenie gminy Więcbork w 2021, roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporzqdzenia
Ministra Zdrowią z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 20]7r,, poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spozyciaprzęz ludzi na
terenie gminy Więcbork w 20żIt.

W bieżącym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangńowanię Inspekcji
Sanitarnej w walkę z epidemią znacznie ograniczono ilość pobieranych próbek wody. Kontrola jakości wody
oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym ptzez administratorów wodociągów, W
20żI roku z niZej wymienionych wodociągów pobrano 33 próbek wody z puŃtów kontrolnych: na stacjach
uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej orazu odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresię
parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

TJrządzelia"wodhe,objętóńadżói,'ćh posiadają system uzdatniania wody w zakresię usuwania żęIazai
manganu. Ujr,nowana,wodą głębiriowd nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkańey grniny,Vlięcbork zaopĄwani są w wodę do spożycia produkowanąprzez:

Stan na dzień 31.12.2021r.

Wodociąg producent Wielkość
produkcii

Liczba
ludności

zaopatrywa
nej

w wode

Miejscowości
zaopatrywane
przez wodociąg

Jakość
wody

przekroczenia
wartości

dopuszczalnych
parametrów

prowadzone
postępowanie

administracyjne

Wodociaei o prod. l00 - l000 m3/d

Wodociąg
publiczny w
Więcborku

Zakład
Gospodarki
Konrunalnej
Sp. z o.o. lv
Więcborku

l330 m]/d 6480

Więcbork.
Suchorączek.
Norvy Dwór.
Karolewo,
Śmiłowo.
Dalkorł,o.
Jastrzębiec,
Młvnki

Woda
otlpowiada
wymogom

rozporzqdzenia

Wodociąg
pub|iczny w
Sypniewie

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o,o. rv
Więcborku

269 m3ld 24I5

Sypniervo.
Dorcltowtl.
W!lcze Jar,v,

Wyml,słolvo.
Adamorvo.
Lubcza"
Frydrl,chowo,
Jeleń, Górol,vatki.
Zpniłka

Woda
odpowiada
w!mogom

rozporzqdzeniu

Wodociąg
pub|iczny w

Runowie
Kraj.

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o,o. w
Więcborku

230m3ld l 460

Runorvo,
Borzyszkolvo,
Klarynolvo.
Czarmuń,
Puszcza.
Katarz_v"niec,
Zabafiorr,o

Woda
odpowiada
wymogom

rozponqdzenia

Wodociąg
publiczny w

Witunii

Za]<ład
Gospodarki
Komunalnej
Sp, z o.o. w
więcborku

l87 mrid 1315

Witunia,
Zakrzewek,
zakrzervska
Osada,
Chłopigozd

łYoda
odpowiada
wymogom

rozponqdzenia

Wodociasi o nrod. < 100 m3/d

Wodociąg
publiczny w
Pęperzynie

ZakJad
Gospodarki
Komunalnej
Sp, z o.o. w
więcborku

99 m3/d 50 Pęperzyn

Woda
odpowiada
wymogom

rozpolzqdzenią



W 202lr. stwierdzono przekroczeniajedynie w jednym wodociągu:

Wodociqg publiczny w Więcborku:
- IĘ jednej z d.*óch pobranych w dniu 22.11,2021r. probek wody slwierdzono obecność bakterii z
grupy coli (1 jtlł 1 00ml).

Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła żadna
pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością r,vody do spoĄcia czy reakcją niepożądaną związaną
z jej spoĄciem ze strony mieszkariców gminy Więcbork.
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