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OKRESOWA OCENA JAKOŚC| WODY

Na podstawie sprawozdań z wyników badań, realizowanych według ustalonego pzez
Zakład GospodarkiWodno-ŚciekowejwTolkmickupży ul. DoWałów 1 Harmonogramu pobierania
probek wody do badań na 2021 rok, w wodociągu sieciowym Tolkmicko, zaŃierdzonego pżez
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 18.12.2020 r., jak równiez
na podstawie prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu,
zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia pzez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), monitoringu jakości wody
w przedmiotowym wodociągu,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza:
przydatnośó wody do spoźycia

Przeprowadzona kontro|a jakości wody, pobranej do badań w dniach: 15,03,2021 r.

,22.11 .2021 r. przez probkobiorcę PSSE w Elblągu i analiza próbek wykonana w WSSE w
Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym znak akredytacji AB 618
oraz w WSSE w Olsztynie Laboratorium Badań Srodowiskowych i Zywności, Oddział Badania
Wody, Gleby, Powietrza, posiadającym znak akredytacji AB 451, jak również ocena Sprawozdańz badań jakoŚci wody wykonanych w dniach: 16.02.2021 r., 16.07.2021 r., 26.102021 r.
w Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w Gdyni, posiadającym znak akredytacji AB o79,a takŻe przez Laboratorium Badania Wody Elbląskiego 

- 
Frzedsiębiorstwa Wbdociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu, posiadającym zatwierdzony plzez PP|S w Elblągu system
jakoŚci wykonywanych badań (decyzja nr: HK,071 .2.2021.NB.4 z dnia 29.03.2021r.), wykonanych
na zlecenie administratora wodociągu, wykazały, że w zakresie zbadanych parametrów
mikrobiologicznych (obejmujących również oznaczenie enterokoków) i fizykochemicznych grupy A
i B z załącznika nr 2, jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku
nrlwczęściach: A,BiCdorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.wsprawie
jakoŚci wody przeznaczonĄ do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Natomiast,
po przeanalizowaniu sprawozdań z badan jakości wody, wykonanych w WSSE w Olsztynie
Laboratorium w Elblągu, jakość wody nie odpowiadała wymogom, określonym w załączniku nr 1

przedmiotowego rozpoządzenia, z uwagi na pzekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli
w probkach wody, pobranych do badań w dniu 15,07.2021 r. w dwóch punktach poboru: SUW
Tolkmicko - woda uzdatniona oraz na sieci (Zespoł Szkolno-Przedszkolny, ul. Szpitalna 4,
Tolkmicko), pfzez pracownika tut. PSSE, w ramach biezącego nadzoru sanitarnego. Ze względu
na wystąpienie przekroczenia wańości parametrycznej dla bakterii grupy coli w ilościach:
42 Jtkl100 ml i 31 jtld100 ml, odbiegającego od wymogów norm (0 jtk/100 ml), Państwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne ludzi
wydał decyzję administracyjną Nr 1Ol2021 z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazującą
wyel i m inowanie stwierdzoneg o skazen ia bakteriolog icznego.
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W wyniku niezwłocznie podjętych i realizowanych działan naprawczych przez administratora
wodociągu sieciowego Tolkmicko doprowadzono do obniżenia wańości tego parametru do
wańości <1o jtk/100 ml, przy jednoczesnym utzymaniu parametrów: Escherichia colii Enterokoki
na poziomie 0 jtk/100 ml , dlatego też PP|S w Elblągu uchylił w/w decyzję i wydał decyzję
nr 1212021na warunkową pzydatność wody do spozyciazwlw wodociągu sieciowego.
ponowne badania wody wykonane w dniu 05.08.2021 r. w Laboratorium EPW|K w Elblągu oraz
w laboratorium WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, wykazały, że zawańość bakterii grupy
coli doprowadzono do wymaganego poziomu, określonego w załączniku nr 1 części C w Tabeli. 't.

lp.1 w/w rozporządzenia, tym samym PP|S w Elblągu uchylił decyzję nr 1212021 stwierdzając
przydatność wody do spozycia w wodociągu sieciowym Tolkmicko.

ponadto PP|S w Elblągu pzypomina, że zgodnie z § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz z częŚcią D

załącznika nr 4 obowiązującego rozporządzenia, termin wykonania koleineqo pomiaru stęzenia

trvtu i izotopow radu: Ra-226 i Ra-22B upływa 16.08.2022 r. natomiast radonu 16.08.2027 r.

W wyniku pzeprowadzonych czynności kontrolnych olaz na podstawie powołanych wyników

badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.
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