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OKRESOWA OCENA JAKOŚC! WODY

Na podstawie sprawozdań z wyników badań, realizowanych według ustalonego pzez Przedsiębiorstwo Usług
Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - Jednostka Operatorska - Sp. z o.o., Harmonogramu pobierania próbek wody
do badań na 2022 rok, w wodociągu sieciowym w miejscowości AngliĘ gm. Pasłęk, zatwierdzonego przez
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 16.12.2021 r. jak również na podstawie
prowadzonego pżez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu, zgodnie z § 20 rozpoządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,

poz.2294), monitoringu jakości wody w pzedmiotowym wodociągu,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza:

pzydatnośó wody do spożycia

UzAsADNlENlE

Przeprowadzona kontrola jakości wody, pobranej do badania w dniach: 07.02.2022 r. i 15.11.2022 r. pzez
probkobiorcę PSSE w Elblągu oraz analiza probek wykonana w Laboratorium WSSE w Olsztynie, posiadającym
akredytację PCA Nr AB 451 i w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, znak akredytacji AB 61B, jak rownież ocena
Sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w dniu 05.04.2022 r. w Laboratorium Badania Wody i Ścieków
w Ząbrowie, ceńyfikat akredytacji AB 925 oraz w Zakładowym Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodno
-Kanalizacyjnych w Pasłęku, posiadającym zatwierdzony przez PP|S w Elblągu system jakości wykonywanych badań
(decyzja PPIS w Elblągu znak: HK.9011.9.2022,1Z,4 z dn.31J02022 r.), a takze ocena Sprawozdań z badania jakości
wody przeprowadzonych w dniu 04.07.2022 r, w Zakładowym Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodno
-Kanalizacyjnych w Pasłęku, a także Laboratorium Środowiskowym SGS POLSKA Sp. z o,o. w Pszczynie, znak
akredytacji AB 313 oraz w Laboratorium Badania Wody i Ściekow w Ząbrowie, na zlecenie administratora wodociągu,
wykazały, że w zakresie zbadanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakość wody odpowiada
wymaganiom sanitarnym określonym w częściach: A, B i Czałączn|ka nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7
grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonel do spożycia przezludzi (Dz. U. z2017 r., poz.2294).

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje również, ze przedstawione przez administratora
wodociągu w dniu 21.07,2022 r. wyniki badań probek wody (pobranych z ujęcia wodociągu sieciowego w Anglitach)
wykonanych w Laboratorium Środowiskowym SGS POLSKA Sp. z o.o. w Pszczynie, obejmujących monitoring stęzeń
substancji promieniotworczych: trytu i izotopow radu (Ra-226 i Ra-22B) potwierdzają, że system pozostaje pod kontrolą
i n|e wymaga specjalnych działań. Stwierdzone stęzenia aktywności izotopow radu: Ra-226 i Ra-22B oraz trytu nie
pzekroczyły granic wykrywalności, określonych w części C załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Zgodnie z treścią § 15 ust. 2
przedmiotowego przepisu, kolejne pomiary stęzenia trvtu i izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 nalezy wykonac do dnia
21.07,2027 r. PPlS w Elblągu przypomina także, uwzględniając zapisy dotyczące częstotliwości pobierania probek wody
określone w części D załącznika Nr 4 powyzszego rozporządzenia, że termin wykonania koleineqo pomiaru stezenia
aktywności radonu upłvwa w dniu 10.08.2027 r.
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