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Wójt Gminy Chrostkowo
87 – 602 Chrostkowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY CHROSTKOWO
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 Chrostkowo zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Gmina Chrostkowo
Na terenie Gminy Chrostkowo zamieszkuje 3031 osób z czego ok.2900 osób
korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg
publiczny Chrostkowo Nowe. Na terenie gminy znajduje się również urządzenie aktualnie
wyłączone z użytkowania - Stacja Uzdatniania Wody Chojno, gm. Chrostkowo.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze
studni nie podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy jest 16 miejscowości, wszystkie są zwodociagowane. Ponadto woda z
wodociągu sprzedawana jest do miejscowości Obory, gm. Zbójno. Natomiast miejscowość
Sikórz częściowo zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Kikół.
Roczna produkcja wody z wodociągu publicznego Chrostkowo Nowe to
196005 m3 (średnio 537 m3/dobę).
W 2010r. rozbudowano sieć wodociągową - długość nowej sieci 220 mb z rur PCV i 30 mb
PE.
Jakość wody z wodociągu publicznego Chrostkowo Nowe w roku 2010 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
późniejszymi zmianami).
W roku 2010 PIS w ramach nadzoru sanitarnego pobrała 6 próbek wody (5 próbek badania
w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego).
Nie stwierdzano przekroczeń obowiązujących norm. Jednak w okresie sprawozdawczym
stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych w pojedynczych próbkach wody
pobranych w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczenia dotyczyły poziomu manganu,
które utrzymywały się przez dłuższy czas. Wydano decyzję na poprawę jakości wody, którą
wykonano zgodnie z terminem w roku sprawozdawczym.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badań wody w ramach
kontroli wewnętrznej na rok 2010.
W roku sprawozdawczym PPIS w Lipnie stwierdził nieprawidłowości w nadzorze nad
jakością produkowanej wody, dotyczy terminów badań wody wykonywanych w ramach
kontroli wewnętrznej z urządzenia wodociągowego Gminy. Uzgodniony z PPIS w Lipnie
termin poboru prób – lipiec 2010, wykonano we wrześniu 2010r. Sytuacje takie w roku 2011
nie powinny się zdarzać

Ponadto wyniki badań były przekazywane PPIS regularnie, po otrzymaniu
z
laboratorium. Każdorazowo po otrzymaniu wyników badań wody wykonanych
w
ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Lipnie wydawał stwierdzenia przydatności wody do
spożycia przez ludzi.
Zarządca wodociągu posiada procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się
jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy ją na bieżąco uaktualniać.
Otrzymują:
1.Adresat
2.A/a

