Ocena obszarowa jakościwody do spożycia przezludzi
na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowięż021roku,
pństwowy powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 RozPorzqdzenia
ludzi
Ministra Zdrowia z dnią-7 gridnia 2017r. r'rproriŻ jakościwody przeznaczonej do sPoĘcia Przez
na
ludzi
(Dz. (J. z 20l7r,, poz.2294) przesyłainformację dotyczącąoceny jakoŚci wody do sPozYciaPIZęZ
teręnie gminy Kamień Kraj. w I połowie ż02lt.
ePidemiologicznąt
W bieżącym roku podobnie jak w roku poprzednim ze względu na panującą sytuację
iloŚĆ PobieranYch Próbek
zaangażowanie Inspekcji Sanitarnej w *"1kę z epidemią znacznię ograniczono
wewnętrznym
ProwadzonYm Przęz
wodi. Kontrola jakościwody oparta była głównie na monitoringu
wodociągów Pobrano 12
administratorów wodociągów. W I połówi" zozt roku z nizej wymięnionYch
orazu odbiorców
próbek wody z puŃtów'fontrolnych: na stacjach uzdatniania wódy, z sieci rozdzielezej
i
fizYkochemicznYch,
indywidualnych, które żostały zbadanew zakrósie parametrów bakteriologicznYch
Żelaza t
IJrządzeniawodne objęte nadzorem posiadają syst9T uzdatniania wody w zakresie usuwania
manganu. Ujmowana wod-a głębinowa nie wymaga Ńałej dezynfekcji.
tłięs"kancy gminy ramTen y.raj. zaopatrywani są w wodę do spozycia produkowanąprzęz:
Stan na dzień 30.06.2021r.
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w Orzełku,
ciągu pierwszego półrocza 202Ir. przekroczenia stwierdzono w wodociągu PublicznYm
ponadnormatywna ogólną liczbę mikroorganiznów w 22'C stwięrdzono w próbkach wodY PobranYch na Początku
poprawy jakoŚci mikrobiologiczrrej wodY,
lutego, podjęte dziŃanianaprawcze przycĄniĘ się do natychmiastowej
mieszkańców gminY Kamięń
W I połowi ę żOżIr.w wodzie pochodzącej z wodociągu, publicznegó iaopatrujących
Kraj. żaónych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono.
tęŻŻadna Pisemna
Do siedziby powiatowej Stacji Sanitarno_Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wPĘnęła z jej sPoŻYciem
z;vłiązana
informacja rwiryanaz nieodpowiednią jakością wody do spozycia czl"ieakcjąniepoŻądana
W

ze strony mieszkańców gminy Kamień Kraj.
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