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Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2007
-Gmina WejherowoZgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417), Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarowa jakości wody za rok 2007.
Na terenie Gminy Wejherowo jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
nadzorowana jest w 7wodociągach publicznych i 2 wodociągach lokalnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w
wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w
rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji
wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.
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W roku 2007 przeprowadzono
modernizację ujęcia wodociągowego,
prowadzono budowę magistralnej
sieci wodociągowej dla
miejscowości Góra, Bolszewo, Orle,
Zamostne, Kniew
i Warszkowo.
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Rysunek 1 ocena zaopatrzenia w wodę ludności gm. Wejherowo

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 W roku 2007 wykonano 63 badań laboratoryjnych z czego 26 nie odpowiadała wymaganiom
sanitarnym.
 Wydano 3 decyzje administracyjne na poprawę jakości wody
 Zakończono 6 decyzji administracyjnych w związku z poprawą jakości wody w wodociągach.
 Jakość wody w jednym publicznym tj. Góra nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym ze
względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów
fizykochemicznych : żelaza, manganu i mętności.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych z w/w wodociągów stwierdził:
przydatność wody do spożycia w 8 wodociągach, jedynie w wodociągu Góra stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości
parametrów fizykochemicznych.
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