
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi  

na terenie gminy Więcbork w I połowie 2017 roku. 
  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia 

przez ludzi na terenie gminy Więcbork w I połowie 2017r.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad 

jakością wody pobrał w I połowie 2017 roku z niżej wymienionych wodociągów 10 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 kontrolnego i 

przeglądowego.  

 

Nadzorem sanitarnym objęto 5 urządzeń wodnych. Mieszkańcy gminy Więcbork zaopatrywani byli w wodę do 

spożycia produkowaną przez:  

                                                                                                              Stan na dzień 30.06.2017r. 

Wodociąg Producent 
Wielkość 

produkcji 

Liczba 

ludności 

zaopatrywa

nej 

w wodę 

Miejscowości 

zaopatrywane 

przez wodociąg 

Jakość 

wody  

Przekroczenia 

wartości 

dopuszczalnych 

parametrów 

Prowadzone 

postępowanie 

administracyjne 

Wodociągi o prod. 100 – 1000 m3/d 

Wodociąg 

publiczny w 

Więcborku 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o.o. w 

Więcborku 

900 m3/d ok. 6000 

Więcbork, 

Suchorączek, 

Nowy Dwór, 

Karolewo, 

Śmiłowo,  

Dalkowo, 

Jastrzębiec, 

Młynki 

Woda  

odpowiada  

wymogom 

rozporządzenia 

- - 

Wodociąg 

zakładowy w 

Sypniewie 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o.o. w 

Więcborku 

180 m3/d ok. 1500 

Sypniewo, 

Dorotowo, 

Wilcze Jary, 

Wymysłowo, 

Adamowo, 

Lubcza, 

Frydrychowo, 

Jeleń, Górowatki, 

Zgniłka 

Woda  

odpowiada  

wymogom 

rozporządzenia 

Przekroczenie 

wartości 

mętności 

30 dniowe 

odstępstwo na 

wykonanie 

działań 

naprawczych. 

Wodociąg 

publiczny w 

Runowie 

Kraj. 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o.o. w 

Więcborku 

110 m3/d ok.1000 

Runowo, 

Borzyszkowo, 

Klarynowo, 

Czarmuń, 

Puszcza, 

Katarzyniec, 

Zabartowo 

Woda  

odpowiada  

wymogom 

rozporządzenia 

- - 

Wodociągi o prod. < 100 m3/d 

Wodociąg 

publiczny w 

Witunii 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o.o. w 

Więcborku 

58 m3/d ok. 1300 

Witunia, 

Zakrzewek, 

Zakrzewska 

Osada, 

Chłopigozd 

Woda 

odpowiada  

wymogom 

rozporządzenia 

- - 

Wodociąg 

publiczny w 

Pęperzynie 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o.o. w 

Więcborku 

35 m3/d ok. 500 Pęperzyn 

Woda 

odpowiada  

wymogom 

rozporządzenia 

Przekroczenie 

wartości 

mętności 

30 dniowe 

odstępstwo na 

wykonanie 

działań 

naprawczych. 

 

W  2017r. stwierdzono przekroczenie parametrów w wodzie pochodzącej z:   

 

- wodociągu publicznego w Pęperzynie w jednej próbce wody pobranej w dniu 19.06.2017r. stwierdzono 

przekroczenie wartości  mętności. Udzielono 30-dniowego odstępstwa na wykonanie działań naprawczych. 

- wodociągu publicznego w Sypniewie w jednej próbce wody pobranej w dniu  05.06.2017r. również 

stwierdzono przekroczenie parametru mętności. Udzielono 30-dniowego odstępstwa na wykonanie działań 

naprawczych. 



 
W wodzie pochodzącej z pozostałych wodociągów żadnych przekroczeń badanych parametrów w ciągu I połowy 

2017r. nie stwierdzono. 
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