Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Sośno w 2019 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na
terenie gminy Sośno w 2019r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad
jakością wody pobrał w 2019 roku z niżej wymienionych wodociągów 13 próbek wody z punktów kontrolnych: na
stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie
parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu jakości wody.
Dodatkowy monitoring wewnętrzny jakości wody prowadzony był przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Sośnie, w wyniku którego pobrano 18 próbek wody.

Stan na dzień 31.12.2019r.
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W 2019r. stwierdzono przekroczenie parametrów w wodzie pochodzącej z:
Wodociągu publicznego w Przepałkowie:
Wyniki badań wody pobranej w dniu 19.03.2019r. wykazały niewłaściwą barwę wody.
Wodociąg publiczny w Sitnie:
W dwóch z trzech pobranych w dniu 13.05.2019r. próbkach wody stwierdzono pojedyncze bakterie
grupy coli. Pobrane 17.05.2019r. próby kontrolne nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.
W wodociągu w Rogalinie żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono.
Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna
informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądana związana z jej spożyciem
ze strony mieszkańców gminy Sośno.
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