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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY MIASTO LIPNO
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 Miasto Lipno
zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
 Szpital Lipno Spółka z o. o.
Lipno, ul. Nieszawska 6
Wodociąg zakładowy Szpitala Rejonowego w Lipnie z dniem 04.01.2010r. przekazano pod
nadzór Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
30.06.2010r. wynosiła 14756 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od gestorów wodociągów
14870 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg
publiczny Lipno, 153 osoby z wodociągu zakładowego Szpitala Lipno.
Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno 738395 m3.
W roku sprawozdawczym wybudowano na terenie miasta sieć wodociągową
wraz z
przyłączami o łącznej długości 0,82 km (w tym 350 mb z rur PCV
i 470mb z węży
PE). Ponadto zmodernizowano odcinki wodociągów przy ulicach Piłsudskiego, Okrzei i Księżycowa
(wymieniono na rury PCV – 130 m azbesto – cementu, 400 m rur żeliwnych i 891 m rur stalowych.
Jakość wody z wodociągu publicznego Lipno 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
okresie sprawozdawczym stwierdzono chwilowe pogorszenie jakości chemicznej wody - dotyczy 2
próbek z zawyżoną zawartością manganu 71 – 332 μg/l oraz stwierdzono przekroczenie norm
mikrobiologicznych w 1 próbce - ponadnormatywna ilość mikroorganizmów wyhodowanych w 22 ±
20C po 72 godz. inkubacji. Przedstawione przez eksploatatora wyniki badań wykonane w ramach
kontroli wewnętrznej wykazały poprawę jakości wody.
Nie stwierdzono niewłaściwej jakość mikrobiologicznej wody utrzymującej się w czasie i nie
wydawano decyzji o natychmiastowym wprowadzeniu dezynfekcji wody.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli
wewnętrznej na rok 2010 oraz wykonał badania w zakresie monitoringu kontrolnego
jak i
monitoringu przeglądowego w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS
w
Lipnie.
Zarządca wodociągu posiada procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się jakości
wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy ją na bieżąco uaktualniać.
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