
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez|udzi
na terenie gminy Sępólno Kraj. w I połowie 202I roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporzqdzenia
Ministra Zdrowią z dnią 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz, U, z 20]7r., poz,2294) przesyła informację doĘczącą oceny jakości wody do spozyciaprzęz ludzi na
tęrenie gminy Sępólno Kraj. w I połowie 202Ir,

W biezącym roku podobnie jak w roku poprzędnim ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i
zaangńowanie Inspekcji Sanitarnej w walkę z epidemią znacznię ograniczono ilość pobieranych próbek
wody. Kontrola jakości wody oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym pTzęz

administratorów wodociągów. W I połowie202l roku z niżej wymienionych wodociągow pobrano 9 próbek
wody z puŃtów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzie\czej otaz v odbiorców
indywidualnych, które zostały zbadane w zakresię parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

IJtządzenia wodnę objęte nadzorem posiadają system uzdatniania wody w zakresię usuwania żeIaza t
manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkańcy gminy Sępólno Kraj. zaopatrywani są w wodę do spożycia produkowanąptzez:

Stan na dzień 30.06.2021r.

Wodociąg producent WieIkość
produkcji

Liczba
ludności

zaopatrywa
nej

w wodę

Miejscowości
zaopatrywane
przez wodociąg

Jakość
wody

przekroczenia
wartości

dopuszczalnych
parametrów

prowadzone
postępowanie

administracyjne

Wodociasi o nrod. l000 - 10000 m3/d

Wodociąg
publiczny w

Sępólnie Kraj.

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w

Sępólnie
Ikaj.

1770 m3ld ok. l3600

Sępólno Kraj,,
chmielniki,
Dziechorvo,
Grochorviec,
komierówko,
LutoWo, Niechorz,
Pi aseozno,
Siedlisko, Sikorz,
Skarpa, Swidwie,
Trzciany,
wiśniervka,
Wysoka, Zboze
Kawle, Wiśniewa,
lłowo, Radońsk,
.Jazdrowo

Woda
odpowiada
wymogom

rozporzqdzenia

Wodociągi o prod. 100 - 1000 m3/d

Wodociąg
publiczny w
Wałdowie

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp, z o,o. w

Sępólnie
Krai,

318m3/d ok.1800

Wałdowo,
Komierowo,
Teklanorvo,
Walówko,
Wilkowo,
włościbórz,
Zalesię

l|'oda
odpowiuda
w))mogom

rozpołzqdzenia

W I połowie 202lr. w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy Sępólno Kraj,
żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpĘnęła tęż żadna pisemna informacja zwięana z nieodpowiednią jakością
wody do spożycia czy reakcjąniepożądana rwiązana z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Sępólno Kraj.
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