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Lipno, dnia ………….
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Plac Dekerta 8
87 – 600 Lipno

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 od dnia 04.01.2010r. jest pod
nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na
dzień 31.12.2010r. wynosiła 14764 osoby. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
od
PUK Lipno 14513 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno.
Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno 709195 m3.
W roku sprawozdawczym wybudowano na terenie miasta przyłącza o łącznej
długości 0,21 km z PE. Ponadto zmodernizowano odcinki wodociągów przy ulicach
Kilińskiego (790 m wodociągu ze stali i żeliwa wymieniono na PE i PCV), ul. Przekop
(300m wodociągu ze stali wymieniono na PE i PCV) oraz na Placu Dekerta (510 m
wodociągu ze stali wymieniono na PE i PCV).
Jakość wody z wodociągu publicznego Lipno 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).
W okresie sprawozdawczym zarówno w badaniach wykonanych w ramach
monitoringu PIS jak w badaniach wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej nie
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badań wody w ramach
kontroli wewnętrznej na rok 2011 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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Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
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