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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY BOBROWNIKI ZA 2018r.
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 Gminy Bobrowniki zaopatrzeniem ludności w wodę w roku 2018 zajmowała się:
 Gmina Bobrowniki
Na terenie Gminy Bobrowniki liczba ludności wg Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 30.06.2018r. wynosiła 3110 osób, z czego większość ludności
gminy korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociągi publiczne (Bobrowniki - 1909 osób, wodociąg publiczny Bobrownickie Pole,
gm. Bobrowniki – 928, wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno - 310 osób
z miejscowości Gnojno, oraz 20 osób Oparczyska, gm. Bobrowniki).
Gmina sprzedawała wodę poza teren gminy zaopatrując ludność innych gmin w wodę
przeznaczoną do spożycia (WP Bobrowniki w I półroczu do miejscowości Lisek, gm.
Fabianki - 230 osób; WP Bobrownickie Pole do miejscowości Wąkole, gm. Lipno - 34
osoby).
W roku 2018r. nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z czynnych wodociągów gminy to 243820 m3
(w tym wodociąg publiczny Bobrowniki 124100 m3, wodociąg publiczny Bobrownickie
Pole, gm. Bobrowniki 119720 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 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.
2294).
Z wodociągów publicznych Bobrowniki oraz Bobrownickie Pole pobrano i przebadano
zgodnie z harmonogramami ogółem 20 próbek wody (dotyczy 10 próbek pobranych
w ramach nadzoru i 10 w ramach kontroli wewnętrznej). Dodatkowo PIS pobrał
1 próbkę wody po działaniach naprawczych, a na zlecenie Gminy przebadano jeszcze 6
próbek. Jedynie w 1 próbce wody z wodociągu publicznego Bobrownickie Pole
wykonanej w ramach nadzoru stwierdzono przekroczenie normy – mętności 4,9 NTU –
norma 1 NTU; natomiast przekroczenia mikrobiologiczne stwierdzano zarówno
w jednym jak i drugim wodociągu (ogółem 6 próbek).
Wodociąg publiczny Bobrowniki
W 2 przypadkach stwierdzono przekroczenia wskaźnikowych parametrów
mikrobiologicznych (ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 0C po
72 h i bakterii grupy coli < 10jtk/ 100ml) wykluczając jednocześnie w badanych
próbkach przekroczenia Escherichia coli i enterokoki co skutkowało wydaniem 2
decyzji na poprawę jakości wody i wprowadzenie w trybie natychmiastowym
gotowania wody przed spożyciem.
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PPIS w Lipnie każdorazowo załączał treści komunikatów określających ograniczenia
w użytkowaniu wody w celu niezwłocznego poinformowania użytkowników.
Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę była woda konfekcjonowana – brak
zbiorników do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadających
atesty higieniczne.
W obydwu przypadkach uzyskano poprawę jakości wody w roku sprawozdawczym
(przedłożono pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli
wewnętrznej).
Wodociąg publiczny Bobrownickie Pole, gm.Bobrowniki
Wydano decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności nakazujące
unieruchomienie części wodociągu publicznego– przekroczenia stwierdzono na jednej
magistrali w zakresie bakterii grupy coli 62 jtk/ 100ml i enterokoków 54 jtk/ 100ml.
Zgodnie z ustaleniami z dostawcą wody przedmiotowa magistrala łącząca Stację
Uzdatniania Wody w Bobrownickim Polu, gm. Bobrowniki ze stałym punktem poboru
wody w Bobrownikach, ul Lipowa 8 Wodociągu Publicznego Bobrownickie Pole
o długości ok. 1,5 km posiadała około 20 przyłączy obiektowych i zaopatrywała
ok. 60 odbiorców tego wodociągu w miejscowościach Bobrowniki i Bobrownickie
Pole.
Dostawca wody został zobowiązany do niezwłocznego poinformowania użytkowników
że „Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi”, zapewnienia wody dobrej jakości
z innego źródła oraz przedłożenia pisemnej informacji z zakresu działań naprawczych,
które zostaną podjęte przez dostawcę wody wraz z harmonogramem ich realizacji.
PPIS w Lipnie załączył komunikat w celu niezwłocznego poinformowania
użytkowników. Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę była woda konfekcjonowana
– brak zbiorników do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
posiadających atesty higieniczne.
Kolejne badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, jak i w ramach
nadzoru potwierdziły uzyskanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
w zakresie składu mikrobiologicznego, zgodnej z wymaganiami zawartymi w wyżej
wymienionym rozporządzeniu. W związku z powyższym decyzję uznano za wykonaną.
Bardzo trudno ustalić źródła skażenia. Jednak w wyżej wymienionym przypadku
prawdopodobną przyczyną było rozszczelnienie sieci wodociągowej.
PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi
skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac
naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.
W roku 2018 stwierdzono znaczny wzrost przypadków zanieczyszczenia
mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 12 (w roku 2016 – 2; w roku 2017
- 4) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac
modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność
przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia w badaniach parametrów grupy
A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także
wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.
W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej
wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2018.
Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie
enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach
zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.
Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2019
(oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium) należy
przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu
z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.
PPIS w Lipnie w roku 2018 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach
niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Bobrowniki.
Otrzymują:
1.Adresat

2.A/a
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