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Wójt Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29
87 – 600 Lipno
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY LIPNO 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 Gminy Lipno zaopatrzeniem
ludności w wodę zajmuje się:
 Gmina Lipno
Na terenie Gminy Lipno liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
31.12.2011r. wynosiła 11692 osoby z czego 7133 osoby korzystają z wody przeznaczonej
do
spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno i wodociąg
publiczny Jastrzębie, gm. Lipno - 3888 osób.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie
podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy jest 48 miejscowości, 1 nie zwodociagowana - Wąkole. Ponadto woda
z
wodociągu Głodowo, gm. Lipno sprzedawana jest do miejscowości: Gnojno, gm. Bobrowniki
i
Lisek, gm. Fabianki (ogółem zaopatrywanych jest ok. 531 osób).
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 588745 m3 (w tym wodociąg
publiczny Głodowo, gm. Lipno 364635 m3, wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno 224110 m3).
W okresie sprawozdawczym wybudowano nową sieć wodociągową wodociągu publicznego
Jastrzębie, gm. Lipno z 7 przyłączami w miejscowości Złotopole o łącznej długości 775 mb (wydano
pozytywną ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby).
Ponadto wybudowano 23 przyłącza o łącznej długości 535 mb. Wybudowano również 13 przyłączy o
łącznej długości 740 mb do wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno.
Wodę z wodociągów Gminy Lipno 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).
W żadnej z 13 (5 nadzorowych i 7 kontrola wewnętrzna) pobranych w roku 2012 próbek wody
z
wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno nie stwierdzono przekroczeń norm fizykochemicznych i
mikrobiologicznych.
Jedynie w badaniach kontroli wewnętrznej wody z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno
stwierdzono chwilowe pogorszenie jakości fizykochemicznej w 1 próbce (dot. mętności 1,2 NTU –
norma 1 NTU) i mikrobiologicznej w 2 próbkach (dot. podwyższonej ogólnej liczby
mikroorganizmów w 22º±2º C - >300jtk i 148 jtk). Podjęte niezwłocznie działania naprawcze
wyeliminowały stwierdzone przekroczenia norm.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody z poszczególnych
wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2012.
Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek 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).
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