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Miasta i Gminy Skępe
ul. Kościelna 2
87 – 630 Skępe
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE 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 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 – zawieszona działalność od roku 2016,
 Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe
Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 27.07.2017r. wynosiła 7616 osób, z czego większość ludności
korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi
publiczne tj.: 4805 osób WP Skępe, 1610 osób z WP Wólka i ok. 783 osoby z WP
Kukowo. Ponadto ok. 97 osób zaopatrywanych jest w wodę do spożycia z wodociągów
publicznych Tłuchowo, Jasień, gm. Tłuchowo, Nadróż, gm. Rogowo, Choczeń,
gm. Mochowo.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 407266,6 m3 (w tym
wodociąg publiczny Skępe 272910,5 m3, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe
69386,1 m3 i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 64422,5 m3, wodociąg lokalny
Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe – 547,5 m3) .
Na terenie gminy są jeszcze 3 miejscowości (Chałacie, Modrzewie, Kamienica) nie
posiadające sieci wodociągowej.
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). Dodatkowo na
SUW wodociągu lokalnego Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe
woda jest zmiękczana tabletkami solnymi (chlorek sodu) i koagulowana (siarczanem
glinu). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji
podchlorynem sodu.
Jakość wody z wodociągów publicznych Skępe, Wólka, Kukowo i wodociągu
lokalnego Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe w roku 2017
oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
W 2017r. 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.
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Inne podmioty zaopatrujące w wodę:
Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe – wydano
decyzję o braku przydatności wody do spożycia (Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA
Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe) ze względu na stwierdzone przekroczenia
norm mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli – 16 - 18 jtk), której nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.
Woda z kranów nie mogła być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków,
mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
Krany należało oznakować „Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi”. Wodociąg
Lokalny ZAJAZD „KAMA KOWALSKI” w Rumunkach Skępskich 28A, 87-630
Skępe zaopatruje jedynie pracowników, hotel (48 miejsc noclegowych), 3 sale
bankietowe, stację paliw.
Nakazano doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami, a użytkownikom
zapewnić wodę dobrej jakości z innego źródła (zapewniono wodę butelkowaną).
Pomimo zlecenia dezynfekcji wodociągu specjalistycznej firmie (zastosowano
dwutlenek chloru) zakaz użytkowania wody obowiązywał od 01 czerwca do 01
września 2017r. Nie ustalono przyczyny wystąpienia skażenia.
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.
Zgodnie z roczną informacją o wodociągach UMiG Skępe z dnia 02.01.2018r.
w roku 2017 wystąpiło ogółem 11 przerw w dostawie wody, głównie z powodu przerw
w dostawie energii elektrycznej trwające do 3 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 2017. Badania zostały wykonane
(monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych
z ustaleniami z PPIS w Lipnie.
Właściciel wodociągu lokalnego uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badań
wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2017, jednak w jednym przypadku nie
zachował terminu przesyłania sprawozdań z wykonanych badań. Właściciela pouczono,
że nie zachowanie terminu przesyłania sprawozdań z badań wody jest wykroczeniem
i może skutkować nałożeniem mandatu karnego
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 Skępe.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zajazd „KAMA Kowalski”
Rumunki Skępskie 28 A, gm. Skępe
3. A/a
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