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Wójt Gminy Chrostkowo
87 – 602 Chrostkowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY CHROSTKOWO 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 Chrostkowo zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Gmina Chrostkowo
Na terenie Gminy Chrostkowo wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
31.12.2010r. wynosiła 3003 osoby (informacja z UG Chrostkowo z dnia 03.01.2012r. –
3104) z czego ok.2858 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny Chrostkowo Nowe – 1791 osób i wodociąg
publiczny Chojno – 1067 osób (od 1 października 2011r.).
Na terenie gminy jest 16 miejscowości, wszystkie są zwodociagowane. Ponadto woda z
wodociągu publicznego Chojno sprzedawana jest do miejscowości Obory, gm. Zbójno.
Natomiast ludność miejscowości Sikórz – ok. 123 osoby, zaopatrywana jest w wodę z
wodociągu publicznego Kikół.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze
studni nie podlega monitorowaniu.
Roczna produkcja wody ogółem to 187324 m3 w tym wodociągu publicznego
Chrostkowo Nowe - 166440 m3, wodociągu publicznego Chojno 20884 m3 (przez
92
dni).
W 2011r. wykonano rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody wodociągu
publicznego Chojno (likwidacja 1 starej studni i budowa nowej, nowy zbiornik retencyjny o
pojemności 100 m3, wyposażenie stacji w instalacje technologiczne
i zastosowano
dodatkową masę aktywną G-1 w celu poprawy odmanganiania)
którą uruchomiono
w dniu 1 października 2011r.
Jakość wody z wodociągu publicznego Chojno w roku 2011 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).
Natomiast w próbach wody wodociągu publicznego Chrostkowo Nowe pobranych
w
październiku i listopadzie stwierdzono przekroczenia norm manganu 60 – 100 µg/l –
ustalono decyzją PPIS w Lipnie dopuszczalną maksymalną wartość manganu do 100 μg/l w
terminie do 31 grudnia 2012r. (zaplanowano na rok 2012 rozbudowę i modernizację SUW
– przewidywany koszt inwestycji 750 tys. zł).
Ponadto na podstawie badań wody z wodociągu publicznego Chrostkowo Nowe,
gm.
Chrostkowo wykonanych w październiku stwierdzono przekroczenia norm
mikrobiologicznych – pojedyncze bakterie gr. coli. Jednak dwukrotnie pobierane kontrolne
próbki wody potwierdziły utrzymywanie się przekroczeń norm mikrobiologicznych w
różnych punktach sieci wodociągowej (bakterie gr. coli – 1 – 6jtk) – wydano decyzję
nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i
dopuszczono warunkowo wodę do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu.
Zgodnie z zaleceniami decyzji przedstawiono wyniki badań próbek wody pobranej w
ramach kontroli wewnętrznej, które wykazały, że woda w zakresie składu
mikrobiologicznego spełniała aktualne wymagania.
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Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badań 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.
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.
Zarządca wodociągu posiada procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się
jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy ją na bieżąco uaktualniać.
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