
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przezludzi
na terenie gminy Więcbork w 2020 roku.

Pństwowy Powiatory Inspektor Sanitarny w Sępólnie Ktaj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20]7r. w sprawie jakości woĘ przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U, z 20]7r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spozyciaptzęz ludzi na
terenie gminy Więcbork w 2020t.

W bieźącym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangńowanie Inspekcji
Sanitarnej w walkę z epidemią znaczńę ograniczono ilość pobieranych próbek wody. Kontrola jakości wody
oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym pIzęz administratorów wodociągow. W
2020 roku z ńZej w;rmienionych wodociągów pobrano 35 próbek wody z puŃtów kontrolnych: na stacjach
uzdatniania wody, z sieci rczdzielczej oTazv odbiorców indywidualnych, którę zostały zbadane w zakresie
parametró w bakteriolo gi cznych i fizyko chemicznych.

Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system vzdatńania wody w zakręsię usuwania żęlazai
manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mięszkńcy gminy Więcbork zaopatrywań są w wodę do spozycia produkowarąprzęz;

Stan na dzień 31.12.2020r.

Wodociąg producent Wielkość
produkcji

Liczba
Iudności

zaopatrywa
nej

w wodę

Miejscowości
zaopatrywane
przezwodociąg

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

980m3/d 6480

Więcbork,
Suchorączek,
Norvy Du,ór"
Karolelvo.
Smiłolvo.
Dalkowo"
Jastrzębiec,
Młynki

Woda
odpowiada
wymogom

rozporzqdzenia

Wodociąg
publiczny w
Sypniewie

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

218 m3/d 24I5

Sypniewo,
Dorotowo.
Wilcze Jary.
Wymysłowo.
Adamowo,
Lubcza,
Frydrychorvo.
Jeleń, Górowatki,
Zsniłka

Wotlt
otlpowiada
wymogom

rozporzqdzenia

Wodociąg
publiczny w

Runowie
Kraj.

Za|ład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o, w
Więcborku

22ż m3ld 1,460

Runorvo,
Borzyszkolvo,
Klarvnowo"
Czarmuń.
Puszcza,
katarzvniec,
Zabaftor.vo

l|oda
odpowiadu
wymo8om

rozporzqdzenia

Wodociąg
publiczny w

Witunii

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w
wiecborku

l36 m3/d 13 15

Witunią
ZaWzęwęĘ
Zal<rzęwska
Osada,
chłopieozd

Woda
otlpowiada
wymogom

roztrlołzqdzenia

Wodociągi o prod. < 100 m3/d

Wodociąg
publiczny w
Pęperzynie

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

46 m3ld 50 Pęperzyn

Wodct
odpowiarla
wymogom

,ozporzqdzenia



W 20żOr. stwierdzono ptzelłoczeniajedynie w jednym wodociągu:

Wodociqg publiczny w Runowie:
_ W pró"ikach wody pobranych pod koniec rohl 2019 stwierdzono ponadnormatYwna ogólna liczbę

mikioorganizmów'i zz"c-. W dniu 30.12.2019 wystawiono decyzje nakazujqcq doprowadzenie

jakościńody do odpowiednichwymagań milłobiologicznychw terminie do 31.03.2020r, Na Poczqtku
marca jakość wody powróciła do normy,

Do siedziby powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicmej w Sępólnie Kraj. nie wPłYnęła Żadnil,

pisemna informacja Lwiązanaz nieodpowiednią jakością wody do spozycia czy reakcją niepożądaną zwięaną
i jej spozyciem ze strony mieszkańców gminy Więcbork.
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