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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY MIASTO LIPNO 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 Miasto
Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
 Szpital Lipno Spółka z o. o.
Lipno, ul. Nieszawska 6 (od dnia 04.01.2010r. jest pod nadzorem Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy).
Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej
lub
publicznej ujęte w ewidencji są:
- Wodociąg lokalny Pinguin Foods Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego
- Wodociąg lokalny ZPOW „DAWTONA” Lipno, ul. Wojska Polskiego
- Wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie)
Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na
dzień 19.09.2015r. wynosiła 14772 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
od
PUK Lipno ok. 14800 osób korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno.
Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno wyniosła 689850 m3.
W roku sprawozdawczym wybudowano 33 przyłącza wodociągowe PE o długości 504 m.
Jakość wody z wodociągu publicznego Lipno 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).
Z wodociągu publicznego Lipno pobrano i przebadano ogółem 24 próbki wody (dotyczy 12
próbek pobranych w ramach nadzoru i 12 w ramach kontroli wewnętrznej).
W
badaniach kontroli wewnętrznej jedynie w 1 badanej próbce wody stwierdzono poziom
manganu – 170 µg/l - norma 50 µg/l, innych przekroczeń norm nie stwierdzono.
Przekroczenie było krótkotrwałe, nie potwierdziło się w badaniach kontrolnych.
Inne podmioty zaopatrujące w wodę:
Wodę odpowiadającą (w tym warunkowo dopuszczoną) wymaganiom rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na dzień 31.12.2015r., dostarczały 3
skontrolowane wodociągi.
Wodociąg lokalny Pinguin Foods Sp. z o. o. Lipno
Roczna produkcja wody wyniosła 209875 m3.
Pobrano i przebadano ogółem 9 próbek wody (dotyczy 5 próbek pobranych w ramach
nadzoru i 4 w ramach kontroli wewnętrznej). W 3 badanych próbkach wody stwierdzono
przekroczenia norm chemicznych: poziom jonu amonowego 0,53-0,54 mg/l (norma 0,5
mg/l); poziom manganu – 120– 130 µg/l (norma 50 µg/l), innych przekroczeń norm nie
stwierdzono. Przekroczenie było krótkotrwałe, nie potwierdziło się w badaniach
kontrolnych.
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Wodociąg lokalny ZPOW DAWTONA Lipno w związku ze stwierdzeniem w grudniu
2014r.w badaniach kontroli wewnętrznej jak i w ramach bieżącego nadzoru przekroczeń w
zakresie poziomu żelaza (262 - 344 μg/l) i mętności wody (1,2 – 1,8 NTU) właściciel
wodociągu wystąpił z wnioskiem o wydanie warunkowego dopuszczenia wody do spożycia.
PPIS w Lipnie wszczął postępowanie administracyjne (19.12.2014r.) w sprawie
doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i dopuszczenia
warunkowego wody w terminie do 31.03.2015r. (decyzja z dnia 12.01.2015r.). W związku z
brakiem poprawy jakości wody (pomimo podejmowanych działań naprawczych)
na
wniosek właściciela obiektu przedłużono termin wykonania decyzji do 31.07.2015r.
W
związku ze stwierdzeniem przekroczeń maksymalnych dopuszczalnych poziomów
w
zakresie mętności (3,2 NTU) i żelaza (450 μg/l) w czerwcu wydano upomnienie. Przedłożone
w miesiącu sierpniu wyniki badań wody potwierdziły uzyskanie jakości zgodnej z normami.
Niestety kolejne badania wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w miesiącu listopadzie
wykazały ponownie przekroczenia norm poziomu manganu
do 70 μg/l, żelaza do 460
μg/l i mętności do 3,5 NTU, o czym poinformowano
w wystąpieniu ustalając
jednocześnie termin przedłożenia harmonogramu prac naprawczych i kontrolnych badań wody
do 20.12.2015r. W związku z brakiem odpowiedzi PPIS
w Lipnie wszczął z urzędu
postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie poprawy jakości wody i
wydał decyzję (14.01.2016r.) wskazując termin doprowadzenia jakości wody do 20.02.2016r.
Roczna produkcja wody wyniosła 295650 m3.
Wodociąg lokalny KONWEKTOR Lipno w badaniach wykonanych w ramach nadzoru jak i
w kontroli wewnętrznej (ogółem 5 próbek) nie stwierdzono przekroczeń norm.
Roczna produkcja wody wyniosła 20075 m3.
Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody z wyżej
wymienionych wodociągów 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 miasta 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 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 Miasta Lipno.

Otrzymują:
1.Adresat
2.A/a
Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
2. Piguin Foods Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno
3. ZPOW "DAWTONA"
Zakład Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12
Strona 2/ stron2

