
ocena obszarowa jakości wody do spożycia prze zludzi
na terenie gminy Sośno w 2021roku.

PństwowY PowiatowY InsPektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 RozporzqdzeniaMinistra Zdrowia z dnia,7.grudnia 20]7r. *'rprorii jakości ńody przernaczonej do spoĄcia przez ludzi(Dz U z 20tr'7r.',' roz Z!S^!PrzesYła"informację doqcŹącąoceny jakości wody dó spozyciiprr"rludzi naterenie gminy-,Sośno w 202It. .ź.-:

W biezącYm roku .1e względu na panującą sytuację epidemiolo giczną i zaangńowanię Inspekcji
Sanitarnej w walkę z epidemią znacznię ogrurri."onoitose pouGranych piobek'wody. Kontrola jakości wody
oĘarta bYła głównie na monitoringu wewnętrzny* pro*udzonym 

'prri, 
administratorów wodociągów. W202l roku z nizej wYmienionych wodociągów pobrano 17 próblk wody z puŃtów kontrolnych: na stacjach

uzdatniania wodY, z.sieci rozdzielczej orń u odbiorców ińdyrvidualnych, kto.. zostńy zbadanę w zakresięparametrów bakteriolog icznych i fi zykochemicznych.
Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system uzdatniania wody w zakręsię usuwania żęlaza i

manganu. ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.
MieszkńcY gminY Sośno zaopatrywani są w wodę ao ,pózycia produko wanąprzęz:

Stan na dzień 3t.12.2021r

Wodociąg producent Wielkość
produkcji

Liczba ludności
zaopatrywanej

w wodę

Miejscowości
zaopatrywane
przez wodociąg

Jakość wody

przekroczenia
wartości

dopuszczalnych
parametrów

prowadzone
postępowanie

administracyjnt

w o rod. l00 - 1000 m3/d

Wodociąg
publiczny w

Przepałkowie

Zal<ład
Gospodarki
Komunalnej

w Sośnie

310,4
m3/d

ok.2250

Przepalkolvo.
Szynwałd, Debin1",
Obodoivo, Roztoki.
wielorvicz, sośno

Olszervka, Dziedno,
wielowiczek.

Zielonka, Borólvki

Woda
odpowiada
wymogom

rozporzqdzenia

Wodociąg
zakładowy
w Sitnie

Zakład
Gospodarki
Komunalnej

w Sośnie

209,9
m3/d ok.1300

Sitno. Mierucin,
Tuszkowo,

skoraczervo.
.Taszkowo, Walvelno

Woda
odpowiada
wymogom

rozporzsdzenia
W o rod. <l00 m3/d

Wodociąg
zakładowy
w Rogalinie

Zal<ład
Gospodarki
Komunalnej

w Sośnie

52,8
m3/d

ok,1010
Rogalin. Toninek,
Tonin , ostrówek.

Płosków

Woda
odpowiada
w)lmogom

rozporzgdzenia

W 2021r. stwierdzono przekroczeniajedylie w jednym wodociągu:

Wodociqgu p ublicznego w Przepałkowie:

- W trzech Próbkach wody pobranych w ciqgu całego 202] roku z sieci tego wocłociqgu
stwierdzono niewłaŚciwq barwę, l,Iiewłaściwa barwa jest cechq charakterysĘcznq wody
Pochodzqcej Z tego wodociqgu, nienłiqzanq z występowaniem innych parametrów mogqcych mieć
na niq wPłYu- (stęzenie zelaza i manganu na barclzo niskim poziomie, często ponizej metody
oznaczania),



W wodociągu publicznym w Rogalinie i Sitnie żadnych przehoczeń badanych parametrów nie
stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęłateż
żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spozycia czy reakcją niepożądana
zwtązalaz jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Sośno.
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