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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY LIPNO ZA 2015.
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 Lipno zaopatrzeniem ludności
w
wodę zajmuje się:
 Gmina Lipno
Na terenie Gminy Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień
19.09.2015r. wynosiła 11776 osób z czego 10660 osoby korzystały z wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno - 6730 i wodociąg publiczny
Jastrzębie, gm. Lipno - 3930 osób.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie
podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy jest 48 miejscowości, 1 nie zwodociągowana - Wąkole. Ponadto woda
z
wodociągu Głodowo, gm. Lipno sprzedawana jest do miejscowości: Gnojno, gm. Bobrowniki
i
Lisek, gm. Fabianki (ogółem zaopatrywanych jest ok. 568 osób).
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 681820 m3 (w tym wodociąg
publiczny Głodowo, gm. Lipno 402960 m3, wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno 278860 m3.
Wodociągi rozbudowane lub zmodernizowane w roku 2015:
Wodociąg publiczny Głodowo, gm.Lipno
Wybudowano nowe ujęcie wodne w Wichowie, gm. Lipno – powstała nowa Stacja Uzdatniania Wody,
wykonano odwierty 2 studni głębinowych nr 4 i 5 wraz obudową typu Lange, zamontowano dwa
zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m3 każdy. System uzdatniania oparty na filtracji ciśnieniowej
dwustopniowej na złożach kwarcowych i katalitycznych, zestaw napowietrzający, stacja dozowania
chemikaliów, zasilanie awaryjne. Uzyskano pozytywną ocenę higieniczną. Rozruch stacji nastąpił z
dniem 4 listopada 2015r.
Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2015r. ocenił jako spełniającą
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
Wodociąg publiczny Głodowo, gm.Lipno
Badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały utrzymujące się przekroczenia w
miesiącu lipcu parametrów fizykochemiczonych (dot. poziomu żelaza, manganu, mętności)
w
wodzie z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno. Podjęte działania naprawcze wyeliminowały
przekroczenia norm w zakresie żelaza i mętności. Jednak poziom manganu utrzymywał się na
poziomie do 80 µg/l. Na wniosek właściciela wodociągu PPIS w Lipnie dopuścił wodę warunkowo do
spożycia przez ludzi do 30.09.2015r. z zastrzeżeniem maksymalnej wartości manganu do 80 µg/l.
Gmina poinformowała o wykonaniu czyszczenia zbiorników retencyjnych, zmian w ustawieniu
urządzeń uzdatniających a także płukaniu końcówek sieci. Badania kontrolne po wykonaniu działań
naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.
Wodociąg publiczny Jastrzębie, gm.Lipno
Ze względu na utrzymujące się przekroczenia w miesiącach czerwcu i lipcu parametrów
fizykochemiczonych (dot. poziomu żelaza, manganu, jonu amonowego, mętności)
w
wodzie z wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno na wniosek właściciela wodociągu PPIS w
Lipnie dopuścił wodę warunkowo do spożycia przez ludzi do 30.11.2015r. z zastrzeżeniem
maksymalnych wartości manganu do 150 µg/l; żelaza do 600 µg/l, jonu amonowego do 1 mg/l,
mętności do 5 NTU. Gmina poinformowała o wykonaniu czyszczenia zbiorników retencyjnych, zmian
w ustawieniu urządzeń uzdatniających a także płukaniu końcówek sieci. Badania kontrolne po
wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.
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Stwierdzane przekroczenia norm z w/w wodociągów nie stwarzały zagrożenia wystąpienia
niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników. Jednak woda może posiadać zabarwienie,
mętność co jest wykrywane i nieakceptowane przez konsumentów.
W roku 2015 nie zgłaszano deficytów wody jak i przerw w dostawie wody.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody z poszczególnych
wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2015. Badania zostały wykonane (monitoring
kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek 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 Lipno.
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