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DECYZJA Nr 1/'l8

Na podstawie ań. 27 ust. 'l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz, U. z 2017 r,, poz.1261 z późn. zm), ań. 12 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 200'l r. o zbiorowym
zaopatzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j, Dz. U, z 2o'l7 r., poz. 328 z póżn. zm),

2'l ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 'l, ust 3. pkt 5 i pkt. 6 rozpoządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakości wody pzeznaeonĄ do spożycia pżez ludzi (t. j. Dz, U. z 2017 r., poz. 2294) oraz
ań. 'l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 20'17 r.,
poz. 1257), w związku z ań. 37 ust. 1 w/w ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej,
po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w dniach 18.12.2017 r, i 20.12.2017 r, ze
Stacji Uzdatniania Wody wodociągu sieciowego Zalesie gm, Milejewo, pzez pracownika Zakładu
Produkcji Wody Elbląskiego Pzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu, w ramach
Wewnętznej kontroli jakości wody, opisanych w sprawozdaniach laboratoryjnych z dnia 22j22o17 r.,
jak również na podstawie pzesłanej w dniu 10.0'l .2018 r. do tut. PP|S w Elblągu informacji
o zaplanowanych pzez Elbląskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, w Elblągu
działaniach naprawczych,

Pańsiwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym Zalesie gm. Milejewo,

w terminie do 31 marca 2O'l8 r,, pod warunkiem, że wańość jonu amonowego będzie
utrżymywana na maksymalnym poziomie wynoszącym 3,0 mg/l.

uzasadnienie

W dniach 18.12.2Q17 r. i 20,12.2017 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody
w wodociągu sieciowym Zalesie, 9m. Milejewo, realizowanego pzez administratora wodociągu -
Elbląskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu, obejmującego wewnętżną
kontrolę jakości wody, pobrane zostały do badania próbki Wody, których analiza wykazała
ponadnormatywną zawańość parametru chemicznego: jonu amonowego, w ilościach: 1,56 mg/l
i 1 ,70 mg/l na Stacji Uzdatniania Wody, w wodzie uzdatnionej. W związku ze stwierdzonym
przekroczeniem, Elbląskie Pzedsiębiorstwo WodociągóW i Kanalizacji Sp. z o. o. W Elblągu pismem
nr L. dz. 250110612018 r. z dn. O9,01,2018 r, poinformowało Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Elblągu, o zaplanowanych działaniach naprawczych, w celu pzywrócenia należytej
jakości dostarczanej wody pod względem spełnienia dla tego parametru chemicznego, wymogów
obowiązujących norm. W nawiązaniu do powyższego, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Elblągu pzypomina, że dopuszczalny zakres wańości parametrów wody do picia, określony w tabeli 2
W części C załącznika nr 'l do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20,17 r. w sprawie
jakości wody pzeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 l,, poz. 2294), wynosi dla jonu
amonowego 0,50 mg/l. Zatem, jak wynika z pzedstawionej analizy w/w wyników próbek wody
W zakresie zbadanego parametru chemicznego, jakość wody produkowanej pzez Wodociąg sieciowy
w Zalesiu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w tabeli 2 lp. 2, w części C załąenika
nr 1 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pżeznaęoną
do spożycia pzez ludzi (Dz. U. z 2017 l., poz.2294), natomiast W zakresie pozostałych parametrów
fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w części A. l załącŻnika nr 2 odpowiada pod
względem mikrobiologicznym, warunkom ujętym w w/w. rozpoządzeniu.



Mając na uwadze fakt, że wańość parametryczna dla jonu amonowego została przekroczona,
ale nie stwaza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, Państwowy Powiatowy lnspeKor
Sanitarny w Elblągu, działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 3 tego rozpożądzenia, stwierdza warunkową
pżydatność wody do spożycia, określając jednocześnie zgodnie z § 21 ust. 5 termin niezbędny
do osiągnięcia realizacji działań naprawczych, podjętych pzez Elbląskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu, w celu doprowadzania jakości wody do stanu, zgodnego
z wymaganiami fizykochemicznymi, tj. na okres do 31 marca 2018 r. Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 6,
PP|S w Elblągu informuje, że w czasie trwania niniejszej decyzji należy utzymywać wańość
kwestionowanego parametru na poziomie nie stwazającym zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów
tj. do 3,0 mgil jonu amonowego oraz zwiększyć częstoiliwość badania jakości wody w zakresie tego
wskaźnika - 1 raz w miesiącu, a o uzyskanych wynikach informować PP|S w Elblągu, zgodnie
z terminami określonymi w § 6 pkt. 9 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody pżeznaczonej do spożycia pzez ludzi (Dz, U. z 2017 r., poz. 2294).
W odniesieniu do w/w rozpoządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonĄ
do spożycia przez 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 mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie
wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) występowanie jonu amonowego w wodzie nie ma
bezpoŚredniego znaczenia dla zdrowia, jednakże obecność podwyższonych stężeń jest niekozystna
ze względu na proces uzdatniania wody - mogą zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, pzyczynić
się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej, powodować nieskuteczne usuwanie manganu,
a także zmiany smaku i zapachu wody, który z kolei może być źródłem dyskomfońu konsumentów
i braku jego akceptacji. Dlatego też, PP|S w Elblągu wyjaśnia, że utżymywanie się pzez długi okres
przekroczenia jonu amonowego może wpłynąć na zmianę właściwości wody, zatem zwiększenie
częstotliwości badań jakości wody wykonywanych w ramach monitońngu jest uzasadnione.
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. z 2017 r., poz.126'| z póżn, zm.); ań. 27 ust. 'l ustawy stanowi, iż w razie stwierdzenia
naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny nakazuje
na drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.
Upżedza się stronę, że w razie nie dotzymania w/w terminu zostanie wszczęte z użędu postępowanie
egzekucyjne dla wodociągu sieciowego w Zalesiu, gm. Milejewo.

Od niniejszej decyzji plzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko_Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspeKora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzaóh
za poŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspeKora Sanitarnego w Elblągu W terminie 14 dni od
otżymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo
do zzeczenia się odwołania, o Kórym 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.
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