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87 – 630 Skępe
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi
zmianami) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Skępe zaopatrzeniem ludności
w wodę zajmuje się:
 Miasto i Gmina Skępe
Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Urzędu Statystycznego
w Toruniu na dzień 30.06.2010r. wynosiła 7552 osoby w tym w mieście 3543
(informacja z U. M i G. Skępe z dnia 05.01.2011r. – 7847 w tym w mieście 3601).
Ok. 7370 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej
przez wodociągi publiczne gminy tj.: 4970 osób WP Skępe, 1700 osób z WP Wólka,
gm. Skępe i ok. 700 osób z wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skępe. Ponadto ok.
118 osób zaopatrywanych jest w wodę do spożycia z wodociągów publicznych
Tłuchowo, Jasień, gm. Tłuchowo i Nadróż, gm. Rogowo.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody
ze studni nie podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy jest jeszcze 6 miejscowości nie posiadających sieci wodociągowej.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 339778,5 m3
(w tym wodociąg publiczny Skępe 261924 m3, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe
55443,5 m3 i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 22411 m3).
Wodę z wszystkich wodociągów Miasta i Gminy Skępe na koniec roku 2010
warunkowo dopuszczono do spożycia przez ludzi ze względu na stwierdzane
przekroczenia norm fizyko – chemicznych:
 Wodociąg publiczny Skępe
Decyzją administracyjną z 2008r. PPIS w Lipnie dopuścił warunkowo wodę do
spożycia przez ludzi zawierającą ponadnormatywne ilości: manganu do 0,18 mg/l;
żelaza do 0,4 mg/l, jonu amonowego do 0,7 mg/l, barwy do 20 mg/l w terminie do dnia
30 czerwca 2010r. PPIS w Lipnie zgodnie z wnioskiem właściciela wodociągu
przedłużył terminu wykonania zaleceń decyzji do 30 grudnia 2012r. Wydłużenie czasu
wykonania planowanej rozbudowy i modernizacji SUW spowodowane było
oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie tego projektu (szacunkowy
koszt ok. 3,6 mln zł) w roku sprawozdawczym w 6 z 9 pobranych z tego obiektu,
próbkach wody stwierdzano przekroczenia poziomu manganu 72 – 148 μg/l. Ponadto
w 3 próbkach wody stwierdzono przekroczenia norm mętności 1,1 – 1,8 NTU; wszczęte
postępowanie umorzono na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań
wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.
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 Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe:
Od 2007 roku trwa postępowanie administracyjne mające na celu poprawę jakości wody
produkowanej przez to ujęcie (dotyczy przekroczeń norm fizyko - chemicznych poziomu
żelaza, manganu, barwy i mętności) - decyzja Nr 748/07 z dnia 18.12.2007r., decyzja
zmieniająca z terminem wykonania do 31.12.2010r.
W wyżej wymienionej decyzji PPIS w Lipnie ustalił dopuszczalną maksymalną wartość
żelaza na poziomie do 0,4 mg/l, manganu na poziomie do 0,07 mg/l, barwy do 25mg/l Pt
oraz mętności do 2,0 NTU. Ponadto z uwagi na stwierdzane przekroczenia poziomu
utlenialności PPIS w Lipnie wydał decyzję administracyjna ustalającą maksymalną
dopuszczalną wartość tego parametru na poziomie 6,0 mg/ l . Z uwagi na zmienny poziom
utlenialności, na wniosek właściciela, PPIS w Lipnie zmienił decyzją administracyjną
maksymalną dopuszczalną wartość tego parametru do poziomu 7,0 mg/ l. Ponadto
w związku z utrzymującymi się przekroczeniami norm parametrów fizykochemicznych oraz
przesunięciem terminu oddania do użytkowania nowej stacji uzdatniania wody gestor obiektu
zawnioskował o zmianę terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzjami z roku 2007
i 2009 (dwie decyzje zmieniające z terminem do 31.07.2011r.).
Prowadzona jest inwestycja budowy nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody
w miejscowości Boguchwała, gm. Skępe, która od czerwca 2011r. ma przejąć zasilanie
w wodę wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skępe (koszt inwestycji ok.1,8mln zł).
 Wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe
W minionym roku zwodociągowano 5 nowych miejscowości Radziochy, Lubówiec,
Narutowo, Jarczewo, Kierz. Długość nowej rozbudowanej sieci z rur PCV – 35118 mb oraz
12202 mb z rur PE, wykonano 133 nowe przyłączy. PPIS w Lipnie wydał pozytywną ocenę
higieniczną na użyte materiały i wyroby.
W roku 2010 woda z tego ujęcia została oceniona jako nie spełniająca wymagania
rozporządzenia dot. przekroczeń barwy do 25 mg/l. W pobieranych próbkach wody
stwierdzano przekroczenia norm manganu, utlenialności i barwy. Wydano decyzję na
poprawę jakości wody (decyzja dwukrotnie zmieniana na wniosek właściciela;
doprowadzono do obowiązujących norm poziom manganu i utlenialność) z terminem
wykonania do dnia 31 maja 2011r. W roku 2010 wszczęto również postępowanie
w sprawie wydania oceny higienicznej dotyczącej zastosowania węgla aktywnego
ORGANOSORB 10 w filtrach II stopnia w celu obniżenia barwy wody (w styczniu 2011r
wydano pozytywną ocenę w przedmiotowej sprawie).
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody
z poszczególnych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2010.
Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek
zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.
Zarządca wodociągu posiada procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się
jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy ją na bieżąco uaktualniać.
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