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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY TŁUCHOWO 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 Tłuchowo
zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
„EL – WODKAN” Grażyna Łacheta
Tłuchowo, ul. Miła 1
Na terenie Gminy Tłuchowo liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
31.12.2011r. wynosiła 4698 osób (informacja z U. G. Tłuchowo z dnia 04.01.2013r. 4810 osób) z
czego większość ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociąg publiczny Tłuchowo (3569 osób) i wodociąg publiczny Jasień,
gm. Tłuchowo (1230).
Na terenie gminy są 24 miejscowości, wszystkie są zwodociagowane. Ponadto woda z wodociągu
Jasień sprzedawana jest do miejscowości Gorzeszyn, gm. Skępe, a z wodociągu Tłuchowo
do
miejscowości Obręb, gm. Mochowo i Obóz, gm. Skępe.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 262435 m3 (w tym: wodociąg publiczny
Tłuchowo 146365 m3,wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo 116070 m3 ).
W roku 2012, w wodociągu publicznym Tłuchowo przebudowano istniejącą sieć wodociągową wraz
z przyłączami przy ulicach Sierpeckiej i Spółdzielczej o łącznej długości 1237 mb. Ponadto w
wodociągu publicznym Jasień, gm. Tłuchowo przeprowadzono modernizację SUW dotyczącą
głównie wymiany złóż filtracyjnych i wprowadzono dodatkowo odmanganianie (masa aktywna typu
G - 1) - wydano pozytywną ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby.
Wodę z obydwu wodociągów 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).
Woda z wodociągu publicznego Jasień, gm. Tłuchowo zgodnie z decyzją PPIS w Lipnie była
dopuszczona warunkowo do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem dopuszczalnych maksymalnych
wartości manganu do 150 μg/l i żelaza do 600 μg/l w terminie do 31 maja 2012r.
W trakcie obowiązywania decyzji stwierdzono pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (ogółem
w 1 próbce) dot. poziomu manganu – 60 µg/l – norma 50 µg/l.
W roku sprawozdawczym udało się doprowadzić jakość produkowanej wody do aktualnie
obowiązujących norm w terminie ustalonym w decyzji.
Nie stwierdzano przekroczeń norm mikrobiologicznych w wodzie z gminnych wodociągów.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej wymienionych
wodociągów 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.
W 1 przypadku wystosowano wystąpienie do dostawcy wody wodociągu publicznego Jasień, w
związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej. Uchybienia dotyczyły
konieczności uzupełnienia badań kontroli wewnętrznej o parametry: mangan i żelazo. Zarządzający
wodociągiem zgodnie z wystąpieniem niezwłocznie uzupełnił badania i dostarczył prawidłowe
wyniki.
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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