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Burmistrz
Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
87 – 610 Dobrzyń n., W ul. Szkolna 1
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ ZA 2017r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
zaopatrzeniem ludności w wodę w roku zajmowały się:
1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „A G R O P O L”
w Leniach Wielkich, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą
3. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec
Na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą liczba ludności wg Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 27.07.2017r. wynosiła 7780 osób.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, ogółem z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dostarczanej przez wodociągi korzysta 7248 osób w tym z: wodociągu publicznego Dobrzyń
n. Wisłą - 4352 osoby, wodociągu publicznego Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 1698 osób,
wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 1005 osób oraz wodociągu
lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą - 193 osoby.
Ponadto 5 miejscowości (Glewo, Krojczyn, Krępa, Mokre, Tulibowo) zaopatrywane były w wodę
przez wodociąg publiczny Zaduszniki, gm. Wielgie (ok. 957 osób). Podane przez Urząd Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą szacunkowe liczby osób zaopatrywanych przez wodociągi publiczne
(ogółem 8205 osoby) są zawyżone i wyższe od ogólnej liczby mieszkańców podawanej przez
Główny Urząd Statystyczny.
Na terenie gminy 1 miejscowość (Czartowo) nie posiada sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 365730 m3 (w tym wodociąg
publiczny Dobrzyń n. Wisłą 156585 m3, wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą 70445
m3, wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą 88695 m3 i wodociąg lokalny RSP
„AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą 29200 m3 )
W roku 2017r. nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.
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 ze wszystkich wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2017r. ocenił jako wodę odpowiadającą
wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
Wodociąg publiczny Dobrzyń n. Wisłą
Badania wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego wykazały chwilowe przekroczenia
parametrów fizykochemiczonych (dot. utlenialności 5,4 – 6,1 mg/l i barwy 25 mgPt/l). Podjęte
działania naprawcze wyeliminowały przekroczenia norm. Badania kontrolne po wykonaniu działań
naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.
Wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń n. Wisłą
W 2017r. w żadnej z przebadanych próbek wody (dotyczy próbek pobranych w ramach nadzoru
i w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami) nie stwierdzono
odchyleń od norm sanitarnych.
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Wodociąg publiczny Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą
Badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały chwilowe przekroczenie
poziomu azotynów w wodzie podawanej do sieci (poziom azotynów – 0,118 mg/l; norma 0,10
mg/l). Podjęte działania naprawcze wyeliminowały przekroczenia norm. Badania kontrolne po
wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących
norm.
Wodociąg lokalny Lenie Wielkie, RSP „AGROPOL” gm. Dobrzyń n. Wisłą
Badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały chwilowe przekroczenie
mętności 1,8 NTU – norma 1,0 NTU. Podjęte działania naprawcze wyeliminowały przekroczenia
norm. Badania kontrolne po wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości
wody do obowiązujących norm.
Wodociąg publiczny Zaduszniki, gm. Wielgie
Jedynie w jednej próbce w wodzie podawanej do sieci przez SUW Zaduszniki
EKOFLORA stwierdzono odchylenia od norm fizyko-chemicznych (dot. poziomu manganu).
Stwierdzone przekroczenie było nieznaczne i było wyeliminowane po wykonaniu działań
naprawczych.
Stwierdzone przekroczenia norm z w/w wodociągów nie stwarzało zagrożenia wystąpienia
niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.
PPIS w Lipnie zaleca podjąć działania mające na celu wykonanie stałych punktów
czerpalnych służących do pobierania próbek wody na sieci wodociągu publicznego Zaduszniki
należącej do Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi GIS, dostawcy wody zlecili pobór i badania wody
surowej w zakresie wstępnego monitoringu promieniotwórczości. W przesłanych sprawozdaniach
nie stwierdzono odchyleń od ustalonych norm.
W roku 2017 nie zgłaszano deficytów wody jak i przerw w dostawie wody.
Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli
wewnętrznej na rok 2017.
Nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł. i wydano 1 decyzję opłatową za brak
prawidłowej kontroli wewnętrznej w wodociągu lokalnym RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie,
gm. Dobrzyń n. Wisłą (w pobranych próbkach w ramach kontroli wewnętrznej nie wykonano
wszystkich wymaganych parametrów – wystosowano wystąpienie, badania uzupełniono
w kolejnym poborze).
W pozostałych wodociągach 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 2018 (oryginały
bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium) należy przesyłać niezwłocznie tj.
zgodnie z § 6 lub 7 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie
celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.
PPIS w Lipnie w roku 2017 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych
związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otrzymują:
1.Adresat
2.A/a
Do wiadomości:
1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „A G R O P O L”
w Leniach Wielkich, 87 – 610 Dobrzyń n. W
2. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec
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