
Elbląg ,23.07 .2021 r.

Gmina Tolkmicko
Zakład Gosp odarki Wodno-Ścle kowej
w Tolkmicku

ul. Do Wałow 1
82-340 Tolkmicko

Decyzia

Państwowy Powiatowy tnspektor Sanitarny w Elbtągu na podstawie ań. 155 Kpa (t. j. Dz. LJ. z 2021 r,, poz,
735)

uchyla

decyzję Nr 10 z dnia 19.07.2021 r. znak: HK,4410.230,2021,AD.6 w sprawie braku pzydatności wody do
spożycia w wodociągu sieciowym Tolkmicko, gmina Tolkmicko.

uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zapis 20 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody pzeznaczonĄ do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017, poz.2294), który stanowi m.in,, ze
organy Państwowej lnspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi i dokonują oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a także na podstawie
pzedłożonych w dniu 23.07.2021 r. pżez Gminę Tolkmicko Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Tolkmicku ul, Do Wałów 1, Sprawozdań z badania wody próbek pobranych w dniach: 19.07.2021 r.

i21,07.2021 r., po przeprowadzonych działaniach naprawczych pzez ZCW-Ś w Tolkmicku, z punktów:
SUW - woda uzdatniona i na sieci w pzedszkolu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tolkmicko,
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał, Że decyĄa Ńr 10 z dnia 1g.O7.2O21 r.

stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Tolkmicko jest
bezpzedmiotowa.

Analizy wykonane pżez Laboratorium Badania Wody 82-300 .Elbląg ul. Rawska 2-4 Elbląskiego
Pzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp, z o.o. w Elblągu, posiadającym zatwierdzony pzez PP|S
w Elblągu system jakości badań wykazały, iż jejjakość odpowiada normom zawańym w załączniku nr 1 w
części A Tabela 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
pżeznaczonej do spożycia przez ludzi natomiast liczba bakterii grupy coli wynosi (odpowiednio) 4 jtld100
ml i 1 jtld100 ml (SUW) i 2 jtld100 ml (pzedszkole), co nie odpowiada normom określonym w części C
Tabela 1 lp. 1 ww pzepisu. Jednakże zgodnie z zapisami 21 ust. 4 ww. rozporządzenia właściwy
państwowy inspektor sanitarny w pzypadku stwierdzenia pzekroczenia w badanej próbce wody
wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych plzy jednoczesnym wykonaniu, w pzypadku
przekroczenia wańości parametrycznej < 10 jtld100 ml dla parametru bakterie grupy cQli, badań jakości
wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznaniu
stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwazającą zagrożenia dla zdrowia, pzy jednoczesnym
podjęciu odpowiednich działań naprawczych, może stwierdzić warunkową pzydatność wody do spożycia.

Wyniki badań potwierdziły skuteczność, prowadzonych pżez Gminę Tolkmicko Zakład Gospodarki
Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, działań naprawczych obejmujących również analizy laboratoryjne, które
wykazały redukcję liczby bakterii grupy coli do poziomu pozwalającego na stwierdzenie warunkowej
pzydatnoŚci wody do spoźycla przez ludzi, Strona w dniu 23,07.2O21 r. przedstawiła również Opis
podjętych i planowanych działań naprawczych, w których zapewniła, że działania będą prowadzone aż do
uzyskania stabilnych parametrów jakości wody odpowiadających wymaganiom obowiązującego
rozpoządzenia.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał, że decyĄa Nr 10 z
dnia 19.07,2021 r, stwierdzająca brak pzydatności wody do spożycia pzez ludzi w wodociągu sieciowym
Tolkmicko winna zostać uóylona. Za uchyleniem tej decyzji pzemawia więc słuszny interes strony -
Gminy Tolkmicko Gospodarki Wodno-Ściekowejw Tolkmicku Ó tarZe (pzede wsŹystkim) ińteres społeczny.
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pouczenie

Od niniejszej decyzji pzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za
poŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od
otzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania pzysługuje prawo do
zęeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyĄę
ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego
prawa.
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Do wiadomości:
1, Uząd Miasta i Gminy Tolkmicko (ePUAP)

82-340 Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, umgtolk@pońel.pl lub sekretariat@tolkmicko.pl
2. Powiatowy lnspektorat Weterynarii (ePUAP)

82-300 Elbląg, ul, Grunwaldzka 108, piw@elblag.piw.gov.pl
3. Sekcja HŻiPuwlm
4. WSSE w Olsztynie (ePUAP)- 11-041Olsźyn, ul. Żołnierska 16
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