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ul. Sierpecka
87 – 605 Tłuchowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY TŁUCHOWO
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 Gminy Tłuchowo
zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
„EL – WODKAN” Grażyna Łacheta
Tłuchowo, ul. Miła 1
Na terenie Gminy Tłuchowo liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
30.06.2010r. wynosiła 4607 osób (informacja z U. G. Tłuchowo z dnia 03.01.2011r.
4781
osób) z czego ok. 97% ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej
przez wodociąg publiczny Tłuchowo (3470 osób) i wodociąg publiczny Jasień,
gm. Tłuchowo
(1250).
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze
studni nie podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy są 24 miejscowości, wszystkie są zwodociagowane. Ponadto woda z wodociągu
Jasień sprzedawana jest do miejscowości Gorzeszyn, gm. Skępe, a z wodociągu Tłuchowo
do
miejscowości Obręb, gm. Mochowo i Obóz, gm. Skępe.
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 175200 m3 (w tym: wodociąg publiczny
Tłuchowo 116800 m3,wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo 58400 m3 ).
W roku 2010 uzyskano pozytywną ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby do
wybudowanej w 2009r studni głębinowej Nr 1A i przyłącza do SUW (wydano 2 postanowienia na
zawieszenie postępowania i podjęcie postępowania w związku z oczekiwaniem na przedstawienie
przez stronę kompletu wyników badań).
W związku z przebudową drogi przebudowano sieć wodociągową w miejscowościach Tłuchowo, ul.
Sierpecka – długość nowej sieci 233 mb z rur PCV i 110 mb PE.
Wystosowano wystąpienie dotyczące zapewnienia właściwie działających chloratorów w Stacjach
Uzdatniania Wody (Gmina Tłuchowo powiadomiła o planowanym zakupie nowych chloratorów do
30 czerwca 2011r).
Wodę z tych wodociągów PPIS w Lipnie decyzjami dopuścił warunkowo do spożycia przez ludzi,
ustalając dopuszczalne maksymalne wartości dla parametrów niezgodnych z załącznikiem
Nr
3 pkt B 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)
po
przedstawieniu przez gestora zakresu działań naprawczych.
wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo dopuszczalna maksymalna wartość manganu
do
150 μg/l i żelaza do 600 μg/l w terminie do 30 kwietnia 2011r. (w trakcie roku decyzja zmieniająca
termin wykonania – zaplanowano wymianę żwirków filtracyjnych).
wodociąg publiczny Tłuchowo dopuszczalna maksymalna wartość manganu do 250 μg/l
w
terminie do 31 marca 2011r. (w trakcie roku decyzja zmieniająca termin wykonania – zaplanowano
wymianę żwirków filtracyjnych, w roku 2010 zakończono wymianę
w 2 filtrach –
wszczęto postępowanie w sprawie wydania oceny higienicznej).
Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej
wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2010.
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 2011 należy przesyłać niezwłocznie, po ich otrzymaniu
z
laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia..
Zarządca wodociągu posiada procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości
wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy je na bieżąco uaktualniać.
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