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Burmistrz
Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
ul. Szkolna 1
87 – 610 Dobrzyń n. W
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ ZA 2012r.
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 Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:
1. Zdzisław Kliński
Zakład Usługowy "WOD-BUD"
87 – 811 Fabianki, Nasiegniewo 62a
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Sportowa
2. Instalatorstwo Sanitarne i CO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Andrzej Wyszyński
ul. 22-go Stycznia 3, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą
3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
„A G R O P O L”
w Leniach Wielkich, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą
4. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec
Na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą liczba ludności wg Urzędu Statystycznego
w Toruniu na dzień 31.12.2012r. wynosiła 8003 osób w tym w mieście 2324.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, ogółem z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dostarczanej przez wodociągi korzysta 7379 osób w tym z: wodociągu publicznego Dobrzyń
n. Wisłą - 4487 osób, wodociągu publicznego Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 1658 osób,
wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 1064 osoby oraz wodociągu
lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 170 osób.
Ponadto 5 miejscowości (Glewo, Krojczyn, Krępa, Mokre, Tulibowo) zaopatrywane były w wodę
przez wodociąg publiczny Zaduszniki, gm. Wielgie (ok. 672 osoby).
Na terenie gminy 1 miejscowość (Czartowo) nie posiada sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 415735 m3 (w tym wodociąg
publiczny Dobrzyń n. Wisłą 192355 m3, wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą
116800 m3, wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą 91250 m3 i wodociąg lokalny
RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą 15330 m3 )
W 2012r. wybudowano 30 nowych przyłączy o łącznej długości 1660 mb. do sieci wodociągu
publicznego Dobrzyń n. Wisłą, 2 nowe przyłącza o łącznej długości 472 mb do sieci wodociągu
publicznego Chalin i 2 nowe przyłącza o łącznej długości 71 mb do sieci wodociągu publicznego
Zaduszniki, gm. Wielgie (ogółem wzrost użytkowników o ok. 95 osób).
Woda z wodociągu publicznego Dobrzyń n. Wisłą zgodnie z decyzjami PPIS w Lipnie z 2011r.
dopuszczona jest warunkowo do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem dopuszczalnych
maksymalnych wartości manganu do 100 µg/l, barwy do 25 mg/l i utlenialności do 7,0 mg/l
w terminie do końca 2014r. W ciągu roku we wszystkich pobranych w ramach nadzoru próbkach
wody stwierdzano przekroczenia norm fizykochemicznych (poziom manganu 70 – 84 µg/l,
utlenialność 5,2 – 5,4 mg/l, barwa 25 mg/l), co było potwierdzane w kontroli wewnętrznej. Ponadto
stwierdzano chwilowe przekroczenia norm poziomu chlorków (294 – 330 mg/l) i sodu (293,6 mg/l)
co zostało wyeliminowane w krótkim terminie (wszczęte postępowanie w tej sprawie zostało
umorzone).
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Jakość wody z 3 wodociągów gminy (Chalin, Grochowalsk, Lenie Wielkie) jak i wodociągu
publicznego Zaduszniki, gm. Wielgie na koniec roku 2012 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).
- Wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą - w okresie sprawozdawczym
stwierdzono w 1 próbce przekroczenia norm mętności (2 NTU – norma 1 NTU) i poziomu
żelaza (325 µg/l), ponadto w 2 próbkach stwierdzono przekroczenia norm
mikrobiologicznych (obecność bakterii grupy coli 1-3 jtk), które w badaniach kontrolnych
nie potwierdziły się.
- Wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą – stwierdzono podwyższoną
ogólną liczbę mikroorganizmów w 22º±2º C (167 jtk) w jednej próbce. Badania kontrolne
w ramach kontroli wewnętrznej nie potwierdziły nieprawidłowych zmian. Przekroczeń
parametrów fizykochemicznych w roku 2012 nie stwierdzano.
- Wodociąg lokalny RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą - w roku
sprawozdawczym ogółem pobrano 10 próbek wody do badań laboratoryjnych: 2 w ramach
nadzoru sanitarnego (nie stwierdzono przekroczeń) i 8 w ramach kontroli wewnętrznej
(3 próbki nie odpowiadały wymaganiom). Właściciel wodociągu, w związku
ze stwierdzonymi przekroczeniami norm mętności (1,69 NTU – norma 1 NTU) i poziomu
manganu (75 µg/l - 104 µg/l), wystąpił do PPIS w Lipnie o warunkowe dopuszczenie
wody do spożycia przez ludzi. Kontrolne badania laboratoryjne nie wykazały przekroczeń
norm. Podjęte przez eksploatatora działania naprawcze poprawiły jakość wody
w wodociągu a wszczęte postępowanie administracyjne zostało umorzone.
- Wodociąg publiczny Zaduszniki, gm. Wielgie w 2 próbkach (pobranych na stacji
uzdatniania) stwierdzono przekroczenia norm poziomu manganu (60 – 68 µg/l)
i w 1 próbce przekroczenia mikrobiologiczne (dotyczy ogólnej liczby mikroorganizmów
w 22º±2º C - >300 jtk), które w badaniach kontrolnych nie potwierdziły się.
Brak stałych punktów poboru wody na sieci tego wodociągu należącej do Urzędu Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli
wewnętrznej na rok 2012. 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 2013 należy przesyłać
niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia
przydatności wody do spożycia
Przypomina się również o obowiązku niezwłocznego powiadamiania o stwierdzanych
przekroczeniach norm jak i o podejmowanych działaniach (zgodnie z §4 pkt 2 wyżej
wymienionego rozporządzenia i procedurą postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody
przeznaczonej do spożycia).

Otrzymują:
1.Adresat
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Do wiadomości:
1. Zdzisław Kliński
Zakład Usługowy "WOD-BUD"
87 – 811 Fabianki, Nasiegniewo 62a
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n. W, ul. Sportowa
2. Instalatorstwo Sanitarne i CO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Andrzej Wyszyński
ul. 22-go Stycznia 3, 87 – 610 Dobrzyń n. W
3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „A G R O P O L”
w Leniach Wielkich, 87 – 610 Dobrzyń n. W
4.

EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec
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