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Lipno, dnia 04.02.2015r.

Wójt Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka
87 – 605 Tłuchowo
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY TŁUCHOWO 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 Gminy Tłuchowo zaopatrzeniem ludności w wodę zajmowała się:
 Gmina Tłuchowo
Na terenie Gminy Tłuchowo liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego
na dzień 30.06.2014r. wynosiła 4679 osób z czego większość ludności korzysta z wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Tłuchowo
(szacunkowo 3500 osób) i wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo (1200).
Na terenie gminy wszystkie 24 miejscowości, są zwodociagowane. Ponadto woda
z
wodociągu Jasień sprzedawana jest do miejscowości Gorzeszyn, gm. Skępe (dla ok. 30
osób), a z wodociągu Tłuchowo do miejscowości Obręb, gm. Mochowo (dla ok. 110 osób)
i Obóz, gm. Skępe (ok. 9 osób).
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 278495 m3
(w tym:
wodociąg publiczny Tłuchowo 156585 m3, wodociąg publiczny Jasień,
gm.
Tłuchowo 121910 m3 ).
W roku 2014 nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.
Wodę z obydwu wodociągów 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 wodzie z wodociągu publicznego Tłuchowo w żadnej z przebadanych próbek wody
(dotyczy 5 próbek pobranych w ramach nadzoru i 5 w ramach kontroli wewnętrznej) nie
stwierdzono odchyleń od norm sanitarnych.
W jednym przypadku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie poprawy
jakości wody ze względu na stwierdzenie znacznych przekroczeń - wodociąg publiczny
Jasień, gm. Tłuchowo – poziom Fe - 650 µg/l, manganu do 460 µg/l, mętności 4,4 NTU.
Działania naprawcze zostały podjęte niezwłocznie a w wynikach badań kontrolnych nie
stwierdzono przekroczeń – postępowanie zostało umorzone. Obciążono kosztami poboru
próbek i badań laboratoryjnych.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej
wymienionych wodociągów 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
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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