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87 – 630 Skępe
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE 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 Miasta i Gminy Skępe zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Miasto i Gmina Skępe
Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej
lub publicznej ujętymi w ewidencji są:
 Wodociąg lokalny Gospodarstwo Agroturystyczne „Łąkie” Joanna Milewska,
Rumunki Skępskie, gm. Skępe
 Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe
Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 19.09.2015r. wynosiła 7657 osób (w tym miasto 3623, wieś
4034 osoby).
Szacunkowo 7620 osób (zgodnie z Waszym pismem z dnia 07.01.2016r. znak pisma
UmiG.7021.1.1.2016.MG) korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociągi publiczne gminy tj.: 4990 osób WP Skępe, 1750 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.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 458659 m3 (w tym
wodociąg publiczny Skępe 273713,5 m3, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe
85848,0 m3 i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 85191 m3, wodociąg lokalny
Gospodarstwo Agroturystyczne „Łąkie” Joanna Milewska, Rumunki Skępskie,
gm. Skępe – 13140 m3, wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki
Skępskie, gm. Skępe – 766,5 m3 .
Na terenie gminy są jeszcze 3 miejscowości (Chałacie, Modrzewie, Kamienica) nie
posiadające sieci wodociągowej.
Wodociągi rozbudowane lub zmodernizowane:
Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe:
Wybudowano nową studnie głębinową nr 2 (wodę z istniejącej studni nr 1
przeznaczono jedynie na cele gospodarcze tj. podlewanie zewnętrzne wodą surową
z pominięciem systemu uzdatniania) i przyłącze od studni do stacji uzdatniania wody.
Uzyskano pozytywną ocenę higieniczną.
W pozostałych wodociągach w roku 2015 nie przeprowadzano modernizacji ani
rozbudowy sieci wodociągowej.
Jakość wody z wodociągów publicznych Skępe, Wólka, Kukowo 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).
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W 2015r. w wodzie z wodociągów publicznych Skępe, Wólka, Kukowo w żadnej
z przebadanych próbek wody (dotyczy próbek pobranych w ramach nadzoru i w ramach
kontroli wewnętrznej) nie stwierdzono odchyleń od norm sanitarnych.
Inne podmioty zaopatrujące w wodę:
Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe –
przeprowadzone badania w ramach nadzoru wykazały chwilowe przekroczenie poziomu
manganu 80 – 110 μg/l (norma 50 μg/l). Wystosowano wystąpienie informujące
o stwierdzonych przekroczeniach i konieczności podjęcia działań naprawczych.
Badania kontrolne wykonane w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały
przekroczeń.
Wodociąg lokalny Gospodarstwo Agroturystyczne „Łąkie” Joanna Milewska, Rumunki
Skępskie, gm. Skępe
Wodę z tego obiektu oceniono jako nie odpowiadającą wymaganiom
fizykochemicznym (zaopatruje ok. 10 osób oraz gospodarstwo agroturystyczne
dysponujące 4 domkami letniskowymi - każdy 4 osobowy i 3 pokojami w budynku
mieszkalnym z 6 miejscami noclegowymi).
Wodę z tego wodociągu PPIS w Lipnie decyzją z 2012r. (zmienianą 3 krotnie w latach
2013 i 2014) 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 terminie do 30 czerwca 2015r. Gestor obiektu nie przedłożył
wyników badań wody w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowanych na miesiąc maj
2015r. (3 krotne badania w zakresie monitoringu kontrolnego rozszerzonego o poziomy
manganu i żelaza).
Poinformował jedynie że sezon letni 2015 zostanie rozpoczęty „z opóźnieniem“.
Do pisma załączono wynik oznaczenia jedynie poziomu manganu i żelaza, w punkcie
pobrania wody nie ustalonym w zatwierdzonym harmonogramie badań. Stwierdzone
poziomy tych parametrów były powyżej maksymalnych dopuszczalnych wartości
ustalonych w decyzjach.
W związku z powyższym PPIS w Lipnie wystąpieniem z dnia 25 czerwca 2015r.
poinformował właścicielkę obiektu m.in. o nieprawidłowościach w prowadzonej
kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu lokalnego Gospodarstwa
Agroturystycznego „Łąkie” oraz zobowiązał niezwłocznie - nie później niż do dnia 10
lipca 2015r. do przedłożenia wyników badań wody zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem. Jednocześnie wystosowano upomnienie i tytuł wykonawczy mający
na celu wyegzekwowanie obowiązków nałożonych wyżej wymienioną decyzją.
PPIS w Lipnie zgodnie z zatwierdzonym przez PWIS w Bydgoszczy harmonogramem
kontroli i poboru próbek wody w dniu 20 lipca 2015r. planował przeprowadzenie
kontroli Gospodarstwa Agroturystycznego „Łąkie” i wodociągu lokalnego oraz pobór
próbki wody. Nie przeprowadzono kontroli obiektu i nie dokonano poboru próbki
wody. Zgodnie z zapisami adnotacji służbowej z dnia 20 lipca 2015r. brama i furtka do
obiektu były zamknięte. Właścicielka obiektu była nieobecna. Zgodnie
z oświadczeniem pracownika Gospodarstwa – agroturystyka jest nie czynna. Ponadto
poinformował o awarii wodociągu lokalnego. Zawiadomieniem z dnia 31 lipca 2015r.
właścicielka poinformowała PPIS w Lipnie, że przyczyną niewykonania badań kontroli
wewnętrznej w miesiącu maju było kilkakrotne łamanie klucza do hydroforni przez
„współwłaściciela” oraz zgłoszone na policję włamanie na teren gospodarstwa do
hydroforni.
Przeprowadzone badania wykonane w miesiącu sierpniu w ramach nadzoru wykazały
znaczne przekroczenia norm fizyko – chemicznych tj. żelaza do 4660 µg/l, manganu do
210 µg/l, mętności do 46 NTU, jonu amonowego do 0,72 mg/l i utlenialności do 5,7
mg/l. Do 31.12.2015r. gestor obiektu nie przedstawił żadnej informacji dotyczącej
działań naprawczych ani kontrolnych wyników badań wody, nałożono 4 grzywny,
każda na kwotę 500 zł (ogółem 2000 zł).
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Zgodnie z roczną informacją o wodociągach UMiG Skępe z dnia 07.01.2016r.
w roku 2015 wystąpiło ogółem 11 przerw i awarii w dostawie wody, głównie z powodu
przerw w dostawie energii elektrycznej trwające od 2 do 7 godzin.
Zaleca się rozważenie zakupu i montażu awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody.
Właściciel wodociągów publicznych uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy
badań 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 i § 6 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 i Gminy Skępe.

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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