
Elb!ąg ,23.07.2021 r.

Gmina Tolkmic\o
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Tolkmicku
ul. Da Wałów 1

82-340 Tolkmicko

DECYZJA Nr 12121

Na podstawie ań, 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U.z2021 r.,poz. 195), ań. 12 ust.1 ustawyzdnia 7 czerwca2001 r. ozbiorowymzaopatzeniu
w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (t, j. Dz. U. z2O20 r., poz,2028), 21 ust. ,l pkt 3, ust, 4, ust. 5
i ust. 6, rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do
spożycia pzez ludzi (t. j, Dz. U . z 2O'l7 r., poz. 2294) oraz art. 1 04 ustawy z dnia 14 czewvca 1 960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 l,| poz,735), w auiązku z art, 37 ust. 1 w/w ustawy
o Państwowej lnspekcji Sanitarnej, po pżeprowadzeniu kontroli jakości wody, pobranej do badań w dniu
21,07.2021 r., z wodociągu sieciowego w Tolkmicku, pzez ceńyfikowanego próbkobiorcę tj. pracownika
ZGW-Ś w Tolkmicku, a także w Óparciu o analizę sprawoziań labońtoryjnycn wyiońańych przez
Laboratorium Badania Wody Elbląskiego Pzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. z o. o., ul. Rawska
2-4, 82-300 Elbląg z dnia 23.07,2021 l. alaz po uv,aględnieniu pzesłanej w dniu 23.07.2021 r. do tut. PPl
w Elblągu informacji o zakresie zaplanowanych pzezZakład Gospodarki Wodno-Ściekowej, ul, Do Wałów 1,
82-340 Tolkmicko, działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu sieciowego Tolkmicko

i nakazuje

1. Doprowadzió jakość wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi do obowiązujących standardów
zdrowotnych tj. do wańości określonych w załączniku Nr 1 w części C tabeli 1 lp,1 rozpoządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spożycia pzez
ludzi (Dz. U.z2017 r.,poz.2294).

2, Do czasu wykonania zaządzenia zawańego w punkcie 1 woda zostaje dopuszczonado spożycia pzez tudzi, pod warunkiem utzymywania wańości nlw parametrów
mikrobiologicznych, na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia,
na maksymalnym poziomie wynoszącym: bakterie grupy coli < 10 jtld100 m| Escheńchia coli
- 0 jtU100 ml, Enterokoki - 0 jtld100 ml, pzy jednoczesnym wdrożeniu i kontynuowaniu działań
naprawczych w celu skutecznego wyeliminowaniazanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Obowiązek wymieniony w pkt. 1 należy wykonaó w terminie do dnia 22.08.2021 r.

uzasadnienie

W dniu 21.07.2021 r,, w ramach obowiązującej decyzji na brak pzydatności wody do spożycia
w pzedmiotowym wodociągu, po przeprowadzeniu działań naprawczych, pobrane zostały przez Zakład
Gospodarki Wodno-Ściekołvej w Tolkmicku próbki wody do badań kontrolnyclr. W zbadanych-pńbkach wody
na sieci stwierdzono nadal pzekroczenia parametrów mikrobiologicznej jakościwody, tj. bakterie grupy coliw
ilościach: 2 jtk 1100 ml - Pzedszkole i Stacja Uzdatniania Wody na poziomie 1 jtk /100 ml, jednakże w liczbie
pozwalającej na stwierdzenie warunkowej pzydatności wody do spożycia.

W związku ze stwierdzonymi pzekroczeniami Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku
pzedstawił niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu lnspektorowi Sanitarnemu w Elblągu sprawozdania
zbadań wykonanych w Laboratorium Badania Wody Elbląskiego Pzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o., ul, Rawska 2-4,82-300 Elbląg, informację o zaplanowanych działaniach naprawczych, w celu
przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody a także wniosek o wyraźenie zgody na warunkową
pzydatnośó wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi..

W nawiązaniu do powyźszego, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu pzypomina, że
dopuszczalny zakres wańości parametrów wody do picia, określony w części C załącznika nr 1 w tabeli 1
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jakoŚci wody pzeznaczonej do spozycia pżez ludzi (t. j. Dz. U. z2017 f., poz.2294), wynosi dla bakterii
grupy coli 0 jtU100 ml. Zatem, jak wynika z pzedstawionej analizy ww. wyników próbek wody w zakresie
zbadanego parametru mikrobiologicznego, jakośó wody produkowanej pzez wodociąg sieciowy w Tolkmicku
nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w tabeli 1 lp. 1, w części C załącznika nr 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych
określonych w tabeli 1. w części Azałącznika nr ,1 odpowiada warunkom ujętym w w/w. rozpoządzeniu.

Mając na uwadze fakt, że wańość parametryczna dla bakterii grupy coli została przekroczona,
ale nie stwaza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz podjęte zostały odpowiednie działania
naprawcze, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu, działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt, 3
tego rozpoządzenia, stwierdza warunkową pzydatnośó wody do spożycia, określając jednocześnie zgodnie
z § 21 ust, 6 dopuszczalne wańości parametryezne ofaz termin niezbędny do osiągnięcia realizacji działań
naprawczych, podjętych pzez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, w celu doprowadzania
jakościwody do stanu, zgodnego z wymaganiami mikrobiologicznymi, tj. na okres do 22 sierpnia 2021 r.

Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 6. PPIS w Elblągu informuje, że w czasie trwania niniejszej decyzji
nalezy utzymyłaó wańości kwestionowanych parametrów na poziomie nie stwazającym zagrożenia
zdrowotnego dla konsumentów tj. bakterie grupy coli < 10 jtld100 ml, Escheńchia coli - 0 jtU100 ml,
Enterokoki - 0 jtU100 ml, a o uzyskanych wynikach badań informowaó PPIS w Elblągu, zgodnie z terminami
określonymi w § 6 pkt. 9 rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia 7 grudnia 2Q17 r. w sprawie jakości wody
pżeznaczonej do spożycia pzez ludzi (Dz. U. z 20 17 l. |poz. 2294),

W odniesieniu do w/w rozpoządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody pzeznaczonej
do spozycia puez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, jeśli spełnia określone w nim wymagania.
Wszystkie substancje, dla których określa się wańości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą
mieó negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie m.in. opracowania pn. ,,Bakterie grupy
coli w wodzie pżeznaazonej do spożycia pzez ludzi" z 2018 r., Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Srodowiska, Narodowego lnstytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, obecnośó bakterii
z grupy coli w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęó podziemnych może wskazywać, że ujęcie moze byó
podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Obecnośó bakterii grupy coli w wodzie w systemie dystrybucji
moźe również wynikaó m.in. z nieprawidłowości na etapie uzdatniania wody ujmowanej lub braku
skuteczności dezynfekcji wody. lch obecność w wodzie dystrybuowanej może byó również nńązana
z zanieczyszczeniem wtórnym, do którego może dochodzić w wyniku awarii lub modernizacji instalacji
wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy pzy występowaniu pzepływów
wstecznych. Wykrycie obecności bakterii grupy coli w systemie dystrybucji wody może również wskazywaó
na rozwijanie się biofilmu na powiezchniach pzewodów lub w osadach w instalacjach wodnych. Ponadto
naruszenie struktury biofilmu może powodować uwalnianie się bakterii do fazy wodnej i byó źródłem
wtórnego zanieczyszczenia, Bakterie grupy coli nie powinny występowaó w dostarczanej konsumentom
wodzie. Dlatego też, ważne jest doprowadzenie jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią
wymienione w jej podstawie prawnej pzepisy ustawy z dnia 14,03.1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j, Dz. U. z2021 l., poz.195); ań. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iżw razie stwierdzenia naruszenia wymagań
higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny nakazuje na drodze decyzji
usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.
Upzedza się stronę, że w razie niedotzymania Ww terminu zostanie wszczęte z uzędu postępowanie
egzekucyjne dla wodociągu sieciowego w Tolkmicku.

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 §anitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otzymania niniejszej

, decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania pzysługuje prawo do zzeczenia się odwołania,
o którym mowa powyżej. Zzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną z dniem
doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.

Otzymują:
Ky Adresat (za potwierdzeniem odbioru oraz na adres: zgws@wp.p|)'2. ala

Do wiadomości:
1. Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko (ePUAP)

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

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108
3. Sekcja HŻŻapU w/m
4. WSSE w Olsztynie (ePUAP)

11-041 Olsztyn , ul. Żdnierska 16
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