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Wójt Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7
87 – 620 Kikół
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY KIKÓŁ
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 Kikół zaopatrzeniem ludności
w wodę zajmuje się:
 Gmina Kikół
Na terenie Gminy Kikół liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
30.06.2010r. wynosiła 7238 osób (informacja z U. G. Kikół z dnia 10.12.2010r. 7521 osób) z czego 6955
osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny
Kikół.
Ponadto miejscowości Walentowo, Niedźwiedź, Hornówek zaopatrywane są przez wodociąg publiczny
Osówka, gm. Czernikowo (ok. 424 osoby).
Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Ponadto woda z wodociągu sprzedawana
jest do miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo dla ok. 80 osób.
Roczna produkcja wody z wodociągu publicznego Kikół to 467172 m3 (średnio 1280 m3/dobę).
Jakość wody z wodociągu publicznego Kikół w roku 2010 oceniono jako nie 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 ciągu roku kilkakrotnie stwierdzano przekroczenia norm fizykochemicznych (mętność, żelazo
i mangan) zarówno w badaniach monitoringowych PPIS w Lipnie oraz kontroli wewnętrznej właściciela.
Dwukrotnie właściciel wodociągu w krótkich terminach doprowadził wodę do jakości zgodnej
z obowiązującymi normami. Jednak w miesiącu listopadzie stwierdzone odchylenia od norm w wodzie
podawanej z 1 SUW były znaczne (poziom żelaza 825 μg/l; manganu 119 μg/l; mętność 7 NTU)
i właściciel wodociągu podjął decyzję o przeprowadzeniu prac konserwatorskich (czyszczenie zbiorników
retencyjnych, aeratorów i ciągów technologicznych oraz wymiana zużytych ciągów technologicznych).
Na czas działań naprawczych PPIS w Lipnie dopuścił warunkowo wodę do spożycia przez ludzi i nakazał
doprowadzić jakość wody do aktualnych norm sanitarnych w terminie do 15.12.2010r. Zgodnie
z wnioskiem gestora przedłużono termin wykonania decyzji do 31.03.2011r. Działania naprawcze
finansowane są z budżetu Gminy Kikół, a koszt ich przeprowadzenia wyniesie ok. 10 tys. zł.
Nie stwierdzono niewłaściwej jakości mikrobiologicznej wody.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody w ramach kontroli
wewnętrznej na rok 2010. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy)
w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie. Jednak podobnie jak roku 2009
wydłużał się okres otrzymania wyników od czasu poboru próbek (dot. głównie badań monitoringu
przeglądowego). Niepokojący jest fakt braku niezwłocznego powiadamiania o stwierdzanych
przekroczeniach przez wykonujących badania (dotyczy laboratoriów zewnętrznych). Uczulano aby
poczynić stosowne ustalenia w momencie zlecenia badań w tym zakresie.
Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2011 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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