
Ocena jakości wody w gminie Manowo.

Zarządcą wodociągów w gminie Manowo jest Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o.
w Rosnowie 27. 
W gminie Manowo znajdują się cztery ujęcia głębinowe zaopatrujące w wodę gminę Manowo.
Znajdują  się  one  w Boninie,  Rosnowie,  Dęborogach,  Manowie.  Woda  pobierana  z  ujęcia
w Rosnowie nie jest uzdatniana, natomiast w trzech pozostałych stacjach uzdatniania wody
prowadzone są procesy odżelaziania i odmanganiania oraz napowietrzanie.
Są to wodociągi dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia w Dęborogach, Boninie oraz
Manowie.

Na terenie gminy Manowo występują wodociągi o wydajności:
do 100 m³/d -  1 wodociąg w miejscowości Dęborogi,
powyżej 100m³/d  - 1000 m³/d  - 3 wodociągi w miejscowościach: Manowo, Bonin, Rosnowo.

Ujęcia  głębinowe,  które  występują  na  terenie  gminy  Manowo  nie  wymagają  stałego
chlorowania  wody.  Proces  ten  stosowany  jest  najczęściej  w przypadku  pojawienia  się
zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wówczas
ujęcie wody wraz z siecią wodociągową poddawane jest procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Każde ujęcie wody  posiada wyznaczoną bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej.  Obszar
jest zamknięty i oznakowany.
W  gminie  Manowo  jakość  wody  monitorowana  była  poprzez  prowadzenie  badań
laboratoryjnych  próbek  wody,  przez  Zarządcę  wodociągów i  z  urzędu  przez  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. 

Harmonogram poboru próbek wody do badań laboratoryjnych w zakresie monitoringu
kontrolnego i przeglądowego na rok 2018, został uzgodniony w porozumieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koszalinie.  Miejsca  pobieranych próbek wody,  są
równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodę i zostały uzgodnione
z Zarządcą wodociągu. 
Przy ustalaniu harmonogramu badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w  Koszalinie,  uwzględnił  dotychczasową  jakość  wody  dostarczanej  konsumentom
z  przedmiotowych  wodociągów.  Tam,  gdzie  woda  nie  była  kwestionowana  w  przeciągu
ostatnich dwóch lat, odstąpiono od urzędowej kontroli jakości wody.
Uzyskane  sprawozdania  z  badań  Zarządca  wodociągów  przekazywał  do  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w celu analizy jakości wody oraz wydania
oceny o jakości wody. 

Zarządca wodociągów, Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. w Rosnowie wykonał 23
badania próbek wody przy zaplanowanych 17. 
W  2018r.,  badania  prowadzone  w  ramach  kontroli  wewnętrznej  przez  Elektrociepłownię
Rosnowo Sp.  z  o.  o.  w  Rosnowie  wykazały  zanieczyszczenia  mikrobiologiczne  w wodzie
dostarczanej z wodociągu w Rosnowie. Cztery próbki wody były kwestionowane w kierunku
wyróżników  mikrobiologicznych  badanych  w  zakresie  obecności  bakterii  z  grupy  coli.
W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2018r.
orzekł brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu w Rosnowie. 
Zarządca  wodociągu  podjął  w  trybie  natychmiastowym,  działania  naprawcze  w  postaci:
płukania i dezynfekcji ujęcia wody. O podjętych działaniach naprawczych, w ich zakresie oraz
planowanym zakończeniu prac informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koszalinie. 
Jakość wody pod względem fizykochemicznym była kwestionowana w dwóch próbkach wody.
Nieprawidłowości wystąpiły w próbce wody pobranej z wodociągu w Boninie i w Dęborogach.
Jakość  dostarczanej  wody  z  wodociągu  w  Boninie  nie  spełniała  stawianych  jej  wymagań
w zakresie zawartości związków żelaza w wodzie.  Natomiast,  w wodociągu w Dęborogach
jakość wody nie spełniała wymagań w zakresie zawartości żelaza oraz mętności wody. Badania



powtórkowe  nie  potwierdziły  utrzymywania  się  ww.  przekroczeń  w  wodzie.  Były  to
krótkotrwałe  zanieczyszczenia.
W 2018r. Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. w Rosnowie – Zarządca wodociągów nie
zgłaszał  planowanych inwestycji na stacjach wodociągowych i takich nie wykonywano.

Niezależnie od powyższego,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie,
prowadził   z  urzędu monitoring  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi
dostarczanej w gminie Manowo zgodnie z przyjętym planem działań.

Do badań mikrobiologicznych pobrano 4 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi  z  wodociągu  w  miejscowości  Rosnowo.  Podstawowe  badanie  jakości  wody  pod
względem  mikrobiologicznym  obejmowało:  obecność  bakterii  z  grupy  coli,  bakterie
Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2OC po 72h, zaś zakres rozszerzony
obejmował  dodatkowe  parametry  takie  jak  enetrokoki  kałowe.  Próbki  wody  nie  były
kwestionowane.

Do  badań  fizykochemicznych  pobrano  4  próbki  wody,  które  spełniały  stawiane  im
wymagania. Badanie jakości wody w zakresie fizykochemicznym podstawowym obejmowało
takie  wyróżniki   jak:  mętność,  barwa,  zapach,  smak,  przewodność  właściwą,  pH.  Badania
laboratoryjne jakości  wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi wykonywane były przez
akredytowane  Laboratorium  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-  Epidemiologicznej
w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie. 

Zarządca wodociągów prowadził działania naprawcze mające na celu poprawę jakości
dostarczanej wody. O podjętych działaniach naprawczych, w ich zakresie oraz planowanym
zakończeniu  prac  informował  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w Koszalinie. 
Jakość wody w gminie Manowo w 2018r., była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.
Do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Koszalinie,  nie  wpłynęło  żadne
zgłoszenie  o  niepożądanych  reakcjach  organizmu  konsumentów  wody  przeznaczonej  do
spożycia przez ludzi  na danym obszarze.

W załączeniu wykaz przeprowadzanych przez urząd, jak i przez zarządcę wodociągu
badań jakości  wody przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi,  dostarczanej  na  terenie  gminy
Manowo w 2018 roku.




