Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie
87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.psselipno.pl

Lipno, dnia …………….
N.HK – 072/1/…...../17

Wójt Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87 – 617 Bobrowniki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY BOBROWNIKI ZA 2016r.
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 Bobrowniki zaopatrzeniem ludności w wodę w roku 2016 zajmowała się:
 Gmina Bobrowniki
Na terenie Gminy Bobrowniki liczba ludności wg Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 30.06.2016r. wynosiła 3147 osób, z czego większość ludności
korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi
publiczne (Bobrowniki - 2086 osób, wodociąg publiczny Bobrownickie Pole,
gm. Bobrowniki – 756, wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno - 353 osób
z miejscowości Gnojno, gm. Bobrowniki).
W roku 2016r. sieć wodociągowa WP Bobrownickie Pole zwiększyła się o 8,351 km
z PVC i PE. Zwodociągowano 2 nowe miejscowości: Białe Błota i Dębówiec.
Wykonano 11 przyłączy obiektowych. Uzyskano pozytywną ocenę higieniczną.
Roczna produkcja wody z czynnych wodociągów gminy to 189435 m3
(w tym wodociąg publiczny Bobrowniki 101470 m3, wodociąg publiczny Bobrownickie
Pole, gm. Bobrowniki 87965 m3).
Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach
uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych).
W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu.
Wodę z obydwu wodociągów publicznych 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 wodociągów publicznych Bobrowniki oraz Bobrownickie Pole pobrano i przebadano
ogółem 20 próbek wody (dotyczy 10 próbek pobranych w ramach nadzoru i 10
w ramach kontroli wewnętrznej). Jedynie w 1 próbce wody z wodociągu publicznego
Bobrowniki wykonanej w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono enterokoki –
1 jtk/100 ml – norma 0 jtk /100 ml.
Na podstawie kontroli sanitarnej w zakresie stosowania procedury dotyczącej
postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi z wodociągu publicznego Bobrowniki stwierdzono następujące nieprawidłowości
zdrowotne:
a) brak niezwłocznej informacji do PPIS w Lipnie o pogorszeniu jakości wody do tego
stopnia, że woda nie odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 tabela A
pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W próbce
wody pobranej w dniu 07.11.2016r. w punkcie – woda podawana do sieci, zawór wody
za zestawem pomp, SUW Bobrowniki (analiza nr 21643) stwierdzono enterokoki –
1 jtk/100 ml – norma 0 jtk /100 ml,
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b) dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie spełniającej wymagań
określonych w przepisach prawa co stanowi naruszenie art. 109 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1094 z późn. zm),
c) nie przedłożenie PPIS w Lipnie planowanych przedsięwzięć naprawczych
po wystąpieniu przekroczeń mikrobiologicznych wraz z harmonogramem ich realizacji,
d) brak poinformowania konsumentów o jakości wody niezgodnej z normami
sanitarnymi określonymi w przepisach prawa.
W związku z powyższym osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym
w wysokości 200,00 zł, dostawcę wody obciążono kosztami kontroli. Badania kontrolne
nie potwierdziły przekroczeń norm mikrobiologicznych.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej
wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2016.
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 2017
(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 okresowej oceny 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 2016 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach
niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Bobrowniki.

Otrzymują:
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