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OKRESOWA OCENA JAKOŚC! WODY

Na podstawie ań,4 ust. 1 pkt,1 ustawy zdnia14 marca,lg85 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (t.j, Dz, U,z2021 r,,

poz. 159zpożn.zm.),ań. 12ust. 1,ustawyzdnia7czerwca2OO1 r.ozbiorowymzaopatrzeniuwwodęizbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U, z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r,, poz. 2294), a także
na podstawie sprawozdań z wyników badań, realizowanych według ustalonego pżez Pzedsiębiorstwo 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 Surowe gm. Pasłęk, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 16.12.2021 r. (znak sprawy HK.4410.444.2021.1Z.2), jak również na podstawie
prowadzonego pżez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu, zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z2017 r,, poz.2294),
monitoringu jakości wody w pzedmiotowym wodociągu,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza:
przydatność wody do spożycia
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Pzeprowadzona kontrola jakości wody, pobranej do badania w dniach: 16.02.2022 r. oraz 06.07.2022 r. pżez
probkobiorcę PSSE w Elblągu oraz analiza próbek wykonana w Laboratorium WSSE w Olsztynie, posiadającym akredytację
PCA Nr AB 451 i w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, akredytacja PCA znak AB 618, jak również ocena Sprawozdań
z badan jakości wody wykonanych w dniach 05.04,2022 r., 02.08,2022 r. oraz 06.12,2022 r. w Laboratorium Badania Wody
i Scieków w Ząbrowie, certyfikat akredytacji nr AB 925 oraz w Zakładowym Laboratorium Pzedsiębiorstwa Usług Wodno-
Kanalizacyjnych w Pasłęku, posiadającym zatwierdzony pzez PPlS w Elblągu system jakości wykonywanych badań (decyzja
PP|S w Elblągu znak: HK.9011.9.2022,1Z.4 z dnia 31.10,2022 r.), a takze ocena Sprawozdań z badania jakości wody
przeprowadzonych w dniu 05.04.2022 r. w Zakładowym Laboratorium Pzedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych
w Pasłęku, a także Laboratorium Środowiskowym SGS POLSKA Sp. z o.o, w Pszczynie, znak akredytacji nrAB 313 oraz
w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, na zlecenie administratora wodociągu, wykazaiy, ze w zakresie
zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym
wczęściach: A,BiCzałącznikanrldorozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r,wsprawiejakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z wyjątkiem realizowanego w dniu 03.10.2022 r. poboru
prob wody w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (woda na sieci), pzez próbkobiorcę PSSE w Elblągu, który wykazał
obecność bakterii grupy coli (9 jtUlO0ml), co nie odpowiada wymaganiom określonym w części C załącznika nr 1 w tabeli 1

,,Wymagania mikrobiologiczne" do wspomnianego wyźej aktu prawnego. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny w Elblągu, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne ludzi kozystających z wody do spożycia wydał
decyzję administracyjną Nr 17l22 stwierdzĄącą warunkową przydatność wody do spożycia, nakazującą wyeliminowanie
stwierdzonego skazenia bakteriologicznego. W wyniku podjętych bezzwłocznych działań naprawczych przez PUW-K w Pasłęku
doprowadzono jakość wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w zalączniku Nlt w części C tabeli 1

lp.1, wyzej cytowanego Rozpoządzenia, tym samym PPIS w Elblągu uchylił w/w decyzję.

Elbląg, 28,12,2022 r.

HK.903.498.2022.1z.1

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje również, że pzedstawione pzez administratora wodociągu
wyniki badań próbek wody z dnia 12.04.2022 r. (pobranych z ujęcia wodociągu sieciowego Surowe) wykonanych
w Laboratorium Środowiskowym SGS POLSKA Sp. z o.o. w Pszózynie, obejmujących monitoring stęzeń 

-substancji

promieniotwórczych: radonu, trytu oraz izotopów radu (Ra-226 i Ra-228) potwierdzają, że system pozostaje pod kontrolą i nie
wymaga specjalnych dzialan. Stwierdzone stężenia aktywności badanych substancji nie pzekroczyły granic wykrywalności,
określonych w części C załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonejdo spozyciapzez ludzi, Zgodnie z treścią § 15 ust,2 przedmiotowego pzepisu, kolejne pomiary stężenia trvtu
i izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 nalezv wykonać do dnia 12,04.2027 r,. natomiast zgodnie z częścią D załącznika
nr 4 do cytowanego rozporządzenia termin wykonania kolejnego pomiaru stężenia aktywności radonu upływa w dniu
12.04,2032 r,

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych
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