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Wójt Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7
87 – 620 Kikół
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY KIKÓŁ ZA 2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989) informuje, że na terenie Gminy Kikół zaopatrzeniem ludności w wodę
zajmuje się Gmina Kikół.
Na terenie Gminy Kikół liczba ludności wg Urzędu Statystycznego na dzień 19.09.2015r.
wynosiła 7351 osób, z czego 6792 osoby korzystały z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny Kikół (zgodnie z pismem UG Kikół z dnia 07.01.2016r.).
Ponadto miejscowości Walentowo, Niedźwiedź, Hornówek zaopatrywane były przez wodociąg publiczny
Osówka, gm. Czernikowo (ok. 430 osób). Część sołectwa Janowo zaopatrywana była przez SUW
Chrostkowo (ok. 170 osób).
Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Ponadto woda z wodociągu sprzedawana
jest do miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo dla ok. 119 osób.
Roczna produkcja wody z wodociągu publicznego Kikół to 554873 m3 (średnio 1520,2 m3/dobę).
Jakość wody z wodociągu publicznego Kikół w roku 2015 oceniono jako spełniającą wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
W roku 2015 nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.
Z wodociągu publicznego Kikół pobrano i przebadano ogółem 23 próbki wody (dotyczy 11 próbek
pobranych w ramach nadzoru i 12 w ramach kontroli wewnętrznej). Jedynie w 4 próbkach wody
z wodociągu publicznego Kikół stwierdzono odchylenia od norm sanitarnych (mętność – 3,3 NTU - 13
NTU – norma 1 NTU, mangan – 70 µg/l - 115 µg/l - norma 50 µg/l, żelaza – 425 µg/l - norma 200 µg/l).
Przekroczenia były krótkotrwałe, nie potwierdziły się w badaniach kontrolnych.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody w ramach kontroli wewnętrznej
na rok 2015. 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 2016 (oryginały bądź
kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 5
w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia
przydatności wody do spożycia.
Przypomina się również o obowiązku informowania konsumentów na stronie internetowej urzędu gminy
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto informacja, o której mowa w § 23 ust. 1
powinna zawierać:
 dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych
z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
 dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym;
 informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla
konsumentów;
 informacje
o
planowanych
przez
przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
 informacje o udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów;
 zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
W/w informacje powinny być w miarę możliwości uzgodnione z PPIS w Lipnie (§ 23 ust. 3).
PPIS w Lipnie w roku 2015 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych
związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Kikół.
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