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Wójt Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87 – 617 Bobrowniki
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY BOBROWNIKI ZA 2011r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Gminy
Bobrowniki zaopatrzeniem ludności w wodę w roku 2011 zajmowała się:
 Gmina Bobrowniki
Na terenie Gminy Bobrowniki liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu
na dzień 31.12.2010r. wynosiła 3039 osób (brak informacji z U. G. Bobrowniki) z czego
większość ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociągi publiczne (Bobrowniki - 2072 osoby, wodociąg publiczny Bobrownickie Pole,
gm. Bobrowniki – 648, wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno - 356 osób z miejscowości
Gnojno, gm. Bobrowniki).
Na terenie gminy 2 miejscowości (Białe Błota i Dębowiec) nie posiadały sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z czynnych wodociągów gminy to 164980 m3
(w tym wodociąg publiczny Bobrowniki 100010 m3, wodociąg publiczny Bobrownickie Pole,
gm. Bobrowniki 64970 m3).
W roku sprawozdawczym 5,2 km sieci wodociągowej zasilanej w wodę przez wodociąg
publiczny Bobrowniki podłączono do sieci wodociągu publicznego Bobrownickie Pole,
gm. Bobrowniki w celu uniknięcia występowania deficytów wody.
Wodę z obydwu wodociągów publicznych oceniono jako spełniającą wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Jednakże w ciągu roku, stwierdzano chwilowe pogorszenie jakości fizykochemicznej wody
w 2 próbkach (dotyczy: amonowy jon 0,56 – 0,59 mg/l – norma 0,5 mg/l).
Ponadto w wodzie wodociągu publicznego Bobrowniki stwierdzono przekroczenie
mikrobiologiczne w pojedynczej próbce (obecność bakterii grupy coli – 2 jtk), które
w badaniach kontrolnych nie potwierdziły się.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody w ramach kontroli
wewnętrznej na rok 2011. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring
przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.
W 2 przypadkach wystosowano wystąpienia do dostawcy wody w związku,
ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej. Uchybienia dotyczyły
głównie braku niezwłocznej informacji o pogorszeniu jakości wody i działaniach naprawczych,
a także konieczności uzupełnienia badań i nieprawidłowo opisanych punktów poboru.
Uchybienia były niezwłocznie usunięte.
Zarządca wodociągów posiada procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości
wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy je na bieżąco uaktualniać.
Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2012 należy przesyłać
niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia
przydatności wody do spożycia
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