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Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
ul. Kościelna 2
87 – 630 Skępe
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE ZA 2014r.
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
Ponadto urządzeniem produkującym wodę dla potrzeb działalności gospodarczej jest
Wodociąg Lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe,
który nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców Gminy (roczna produkcja wody
to 803 m3).
Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 30.06.2014r. wynosiła 7739 osoby.
Szacunkowo 7786 osób (zgodnie z Waszym pismem z dnia 07.01.2015r. znak pisma
UmiG.7021.1.1.2015.MG) korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociągi publiczne gminy tj.: 4990 osób WP Skępe, 1810 osób
z WP Wólka, i ok. 880 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.
Wodę z Wodociągu lokalnego Gospodarstwa Agroturystycznego „ŁĄKIE”
w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe PPIS w Lipnie dopuścił warunkowo do spożycia
przez ludzi ustalając dopuszczalne maksymalne wartości dla żelaza do 2000 µg/l,
manganu do 300 µg/l, mętności do 25 NTU, barwy do 25 mg/l. W związku z faktem
zawieszenia w sezonie letnim udostępniania domków letniskowych w Gospodarstwie
Agroturystycznym „ŁĄKIE” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe (wodociąg
zaopatrywał jedynie 2 przyłącza) nie pobierano prób zgodnie z harmonogramem,
badania były przeprowadzane w ramach kontroli wewnętrznej i przeprowadzono
kontrolę w zakresie wykonania nakazów decyzji dotyczących stanu technicznego stacji
uzdatniania.
Na terenie gminy są jeszcze 3 miejscowości (Chałacie, Modrzewie, Kamienica) nie
posiadające sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 412997,5 m3
(w tym wodociąg publiczny Skępe 272728,0 m3, wodociąg publiczny Wólka, gm.
Skępe 72890,5 m3 i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 67379 m3) .
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Wodociąg publiczny Skępe, gm. Skępe
Na terenie miasta Skępe i gminy w miejscowościach Żagno, Pokrzywnik, Głęboczek,
gm. Skępe wykonano 3 rozbudowy sieci wodociągowej o łącznej długości 9 km oraz
wykonano przyłącza obiektowe. Szacunkowy wzrost użytkowników 36 osób.
Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe
W roku sprawozdawczym rozbudowano sieć wodociągową o łącznej długości 16,5 km
w miejscowościach: Obóz, Gorzeszyn, Ławiczek. Ponadto podłączono do sieci
wodociągowej nową miejscowość -Huta. Szacunkowy wzrost użytkowników 180 osób.
Wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe
Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3,6 km w miejscowości
Likiec, gm. Skępe. Szacunkowy wzrost użytkowników 80 osób
Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe:
PWIS w Bydgoszczy zgodnie z wnioskiem właściciela wodociągu wydał decyzją zgodę
na wprowadzenie nowej technologii uzdatniania wody m. in. zmiękczanie za pomocą
zmiękczaczy wypełnionych kationitem silnie kwaśnym, koagulacji za pomocą siarczanu
glinu dawkowanego pompą dozującą, regeneracji zmiękczaczy z zastosowaniem
chlorku sodu (tabletek).
Wodę z trzech wodociągów Gminy Skępe PPIS w Lipnie na koniec 2014r.
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 2014r. w wodzie z wodociągu publicznego Skępe w żadnej z przebadanych próbek
wody (dotyczy próbek pobranych w ramach nadzoru i w ramach kontroli wewnętrznej)
nie stwierdzono odchyleń od norm sanitarnych.
Wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe w październiku w 1 z trzech badanych próbek
wody w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono przekroczenie normy bakterii grupy
coli w stałym punkcie poboru wody (2 jtk), co potwierdzono w kontrolnych próbach
wody (3 jtk). Wydano decyzję stwierdzającą w miejscowości Likiec, gm. Skępe
warunkową przydatność wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu. Kontrolne
badania wody w stałych punktach monitoringowych (SUW i sieć) wykazały poprawę jej
jakości.
W ciągu roku w kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie normy
mikrobiologicznej w pojedynczej próbce wody; bakterie grupy coli 1jtk (norma 0jtk) –
wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe. Badania kontrolne w ramach kontroli
wewnętrznej nie potwierdziły nieprawidłowych zmian. Przedstawiciel dostawcy wody
nie poinformował niezwłocznie o pogorszeniu jakości wody. Przeprowadzona kontrola
sanitarna w zakresie stosowania procedury w przypadku pogorszenia jakości wody,
wykazała nieprawidłowości – nałożono na osobę odpowiedzialną mandat karny
w wysokości 100,00zł, obciążono kosztami kontroli.
Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe –
przeprowadzone badania w ramach nadzoru wykazały chwilowe przekroczenie poziomu
glinu (226,8 μg/l), mętności (3,2 NTU). Wystosowano wystąpienie informujące
o stwierdzonych przekroczeniach i konieczności podjęcia działań naprawczych.
Badania kontrolne wykonane w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały
przekroczeń. Obciążono kosztami kwestionowanych badań.
Zgodnie z roczną informacją o wodociągach UMiG Skępe z dnia 07.01.2015r.
w roku 2014 wystąpiło ogółem 8 przerw i awarii w dostawie wody, głównie z powodu
przerw w dostawie energii elektrycznej trwające do 2 godzin. Nie przeprowadzano
badań jakości wody każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować
zmianę jakości wody co jest nie zgodne z §4 pkt 1c wyżej wymienionego
rozporządzenia.
Zaleca się rozważenie zakupu i montażu awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody.
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Miasto i Gmina Skępe i pozostali producenci wody uzgodnili z PPIS w Lipnie
harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2014. 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 2015 (oryginały
bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium) należy przesyłać
niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania
okresowej oceny 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
Adres do korespondencji: Joanna Milewska, Lipno, ul. Jagodowa 12
3. Zajazd „KAMA Kowalski”
Rumunki Skępskie 28 A, gm. Skępe
4. A/a
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