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87 – 630 Skępe
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE 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 Skępe zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Miasto i Gmina Skępe
 Gospodarstwa Agroturystycznego „Łąkie” Joanna Milewska
Rumunki Skępskie 1, gm. Skępe
Ponadto urządzeniem produkującym wodę dla potrzeb działalności gospodarczej jest Wodociąg
Lokalny hotelu Zajazd „KAMA Kowalski” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe, który nie
zaopatruje w wodę stałych mieszkańców Gminy (roczna produkcja wody to 839,5 m3).
Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu
na dzień 31.12.2011r. wynosiła 7824 osoby w tym w mieście 3691 (informacja z U. M i G.
Skępe z dnia 04.01.2013r. – 7798 w tym w mieście 4195).
Ok. 7394 osoby korzystają z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociągi publiczne gminy tj.: 4954 osoby WP Skępe, 1730 osób z WP Wólka, gm. Skępe
i ok. 700 osób z WP Kukowo. Ponadto ok. 96 osób zaopatrywanych jest w wodę do spożycia
z wodociągów publicznych Tłuchowo, Jasień, gm. Tłuchowo, Nadróż, gm. Rogowo, Choczeń,
gm. Mochowo i 10 mieszkańców Gminy zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu lokalnego
Gospodarstwa Agroturystycznego „Łąkie” w Rumunkach Skępskich 1, gm. Skępe.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody
ze studni nie podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy są jeszcze 4 miejscowości nie posiadające sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 361460 m3 (w tym
wodociąg publiczny Skępe 239622,5 m3, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe 63838,5 m3
i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 56976,5 m3) .
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano rozbudowany lub modernizacji wodociągów
gminnych.
Wodę z trzech wodociągów Gminy Skępe PPIS w Lipnie na koniec 2012r. ocenił jako
spełniającą wymagania 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).
W 2012r. nie stwierdzano przekroczeń norm fizykochemicznych w wodzie z wodociągu
publicznego Wólka, gm. Skępe.
Woda z dwóch wodociągów publicznych Gminy zgodnie z decyzjami PPIS w Lipnie była
dopuszczona warunkowo do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem:
- Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe dopuszczalna maksymalna wartość manganu
do 80 µg/l w terminie do dnia 31.05.2012r. W trakcie obowiązywania decyzji
stwierdzono pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (ogółem w 1 próbce)
dot. poziomu manganu – 67 µg/l – norma 50 µg/l.
- Wodociąg publiczny Skępe dopuszczalna maksymalna wartość manganu do 0,18 mg/l;
żelaza do 0,4 mg/l, jonu amonowego do 0,7 mg/l, barwy do 20 mg/l (decyzja z 2008r.
decyzja zmieniająca termin realizacji z 2012r.) do dnia 30.12.2012r. W trakcie
obowiązywania decyzji stwierdzono pogorszenie jakości fizykochemicznej wody
(ogółem w 3 próbkach) dot. poziomu manganu – 80 - 140 µg/l – norma 50 µg/l
i mętności 1,27 NTU – norma 1 NTU.
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W roku sprawozdawczym, dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym, udało się
doprowadzić jakość produkowanej wody do aktualnie obowiązujących norm w terminach
ustalonych w decyzjach.
Nie stwierdzano przekroczeń norm mikrobiologicznych w wodzie z gminnych wodociągów.
Ponadto na podstawie badań wody z Wodociągu lokalnego Gospodarstwa
Agroturystycznego „ŁĄKIE” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe wykonanych w lipcu 2012
stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych – wydano decyzję nakazującą
doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i dopuszczono warunkowo
wodę do spożycia przez ludzi ustalając maksymalne dopuszczalne wartości dla manganu
do 300 μg/l, żelaza do 2000 μg/l, jonu amonowego do 1 mg/l, mętności do 25 NTU i barwy
do 25 mg/l w terminie do 30.06.2013r. Wodociąg zaopatruje w wodę gospodarstwo
agroturystyczne (3 domki dla ok. 18 osób) w okresie letnim oraz w pozostałą część roku
2 przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych (ok. 10 osób). W roku 2011
przeprowadzono modernizację systemu uzdatniania ale niewielka produkcja wody (w 2012 to
ok. 182,5 m3) utrudnia wpracowanie się wymienionych złóż filtrujących. W roku 2012 wydano
1 decyzję administracyjną na stan sanitarno – techniczny ujęcia głębinowego i SUW. Nakazano
poprawę stanu skorodowanych powierzchni armatury ujęcia głębinowego, zbiorników
oraz armatury w stacji uzdatniania wody. Ponadto zalecono przeprowadzenie remontu
malarskiego zawilgoconego i zagrzybionego sufitu w SUW jak i zapewnienie prawidłowej
wentylacji pomieszczenia. Ustalono termin wykonania obowiązków do dnia 30.06.2013r.
Właściciel Wodociągu lokalnego hotelu Zajazd „KAMA Kowalski” w Rumunkach
Skępskich, gm. Skępe pismem przesłanym w styczniu 2013r. poinformował o przeprowadzeniu
modernizacji w roku 2012 (zainstalowanie nowych urządzeń typu odżelaziacz, odmanganiacz,
zmiękczacz wody, zbiornik soli do zmiękczacza). PPIS w Lipnie niezwłocznie poinformował
o obowiązku wynikającym z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
Ponadto na podstawie § 19 wyżej wymienionego rozporządzenia ze względu na wprowadzenie
m.in. zmiękczania wody i dodawania tabletek solnych poinformowano o konieczności
uzyskania zgody PWIS w Bydgoszczy na zastosowanie nowej technologii uzdatniania wody.
Jakość wody odpowiadała aktualnie obowiązującym normom sanitarnym.
Miasto i Gmina Skępe uzgodniła 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
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Łąkie” Joanna Milewska
Rumunki Skępskie 1, gm. Skępe
3. Zajazd „KAMA Kowalski”
Rumunki Skępskie 28 A, gm. Skępe
4. A/a
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