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HK.4410.69.2019.WK.1  
 
 
 
                                                                                                       Burmistrz 
         Miasta i Gminy Tolkmicko 
         
 
 
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, zgodnie z § 23 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przesyła w załączeniu roczną ocenę 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia za rok 2018 na terenie Miasta i Gminy 

Tolkmicko. 

 Obszar Miasta i Gminy Tolkmicko zamieszkuje ogółem 6554 osób, z czego 6529 

(99,62%) osób korzysta z wody o kontrolowanej i niekwestionowanej jakości. Wodociąg 

sieciowy Tolkmicko o dobowej produkcji wody wynoszącej 450 m3/d zaopatruje 3390 

mieszkańców gminy Tolkmicko. Wielkość dobowej produkcji wody z wodociągu sieciowego 

Chojnowo wynosi 20 m3/d i dostarczana jest do 249 mieszkańców Chojnowa. Wodociąg 

sieciowy Pagórki, którego dobowa produkcja wody wynosi 830 m3/d zaopatruje 2850  

mieszkańców gminy Tolkmicko. Ponadto w/w wodociąg dostarcza wodę przeznaczoną 

do spożycia mieszkańcom gmin: Elbląg (305 osób) oraz Milejewo (3215 osób). Mieszkańcy 

miejscowości Święty Kamień, Ostrogóra, Wysoki Bór oraz Biała Leśniczówka stanowiący 

0,38% mieszkańców Gminy Tolkmicko (25 osób) w dalszym ciągu korzystają z wody 

z własnych ujęć (studni przydomowych), które nie podlegają nadzorowi. Woda pochodząca 

ze studni przydomowych, opartych na wodzie płytko położonej, jest niepewna i niestabilna 

pod względem składu, a tym samym okresowo może nie odpowiadać obowiązującym 

wymogom.  

 W wodociągach sieciowych gminy Tolkmicko woda pozyskiwana ze studni 

głębinowych podlega  dwustopniowemu jej uzdatnianiu, obejmującemu w przypadku 

Tolkmicka: (I stopień – trzy odżelaziacze, II - stopień trzy odmanganiacze), w Chojnowie: 

(I stopień – dwa odżelaziacze, II stopień - trzy odmanganiacze oraz napowietrzaniu 

za pomocą instalacji napowietrzającej z dwoma aeratorami), natomiast w wodociągu 

sieciowym w Pagórkach: (I stopień - dwa odżelaziacze, II stopień - dwa odmanganiacze oraz 



 

 

napowietrzaniu za pomocą aeratorów podłączonych do każdego z filtrów). 

Na Stacjach Uzdatniania Wody w Tolkmicku, Chojnowie oraz Pagórkach nie prowadzi się 

stałej dezynfekcji wody. W przypadku wystąpienia skażeń mikrobiologicznych uruchamiany 

jest zamontowany na SUW w w/w wodociągach chlorator.  

 W gminie Tolkmicko bezpośredni nadzór nad jakością wody przeznaczonej 

do spożycia prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przy 

ul. Do Wałów 1 oraz przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Elblągu przy ul. Rawskiej 2-4.  

 Zarówno Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, jak i Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu przy ul. Rawskiej 2-4 

realizowali obowiązek wewnętrznej kontroli jakości wody, wynikający z § 6 w/w 

rozporządzenia, zgodnie z uzgodnionym z tut. PPIS harmonogramem pobierania próbek 

wody do badań i terminowo przedkładali sprawozdania z prowadzonych analiz. W 2018 r. 

w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobierane 

były, zarówno przez pracowników PSSE w Elblągu, jak i przez administratora w/w 

wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej, próbki wody do badań, w zakresie parametrów 

grupy A i parametrów grupy B, określonych w załączniku nr 2 do obowiązującego 

rozporządzenia. Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych 

i fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w części A 

(Tabela 1) oraz w częściach: B i C załącznika nr 1 do 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). Ponadto przeprowadzony wstępny monitoring jakości wody w zakresie 

promieniotwórczości, obejmujący oznaczenia substancji promieniotwórczych (w zakresie 

radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu) z ujęć wody w/w wodociągów potwierdził, 

że system jest pod kontrolą i nie wymaga specjalnych działań. Następne pomiary stężenia 

ww. substancji przypadają w 2022 r. i 2027 r. 

  Mając powyższe na względzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu 

wydał w dniu 17.01.2019 r. dla wodociągu sieciowego Tolkmicko i Chojnowo oraz w dniu 

15.12.2018 r. dla wodociągu sieciowego Pagórki okresowe oceny jakości wody 

przeznaczonej do spożycia, w których stwierdził przydatność wody do spożycia dla 

mieszkańców gminy Tolkmicko.  

 Reasumując, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza, że stan 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Tolkmicko jest dobry.  

 
      
Otrzymują: 
 
1. adresat – Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko 

ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko  
2. a/a 
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rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2294) przesyła w załączeniu roczną ocenę zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną 

do spożycia za rok 2018 na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko. 

 Obszar Miasta i Gminy Tolkmicko zamieszkuje ogółem 6554 osób, z czego 6529 

(99,62%) osób korzysta z wody o kontrolowanej i niekwestionowanej jakości. Wodociąg 

sieciowy Tolkmicko o dobowej produkcji wody wynoszącej 450 m3/d zaopatruje 3390 

mieszkańców gminy Tolkmicko. Wielkość dobowej produkcji wody z wodociągu sieciowego 

Chojnowo wynosi 20 m3/d i dostarczana jest do 249 mieszkańców Chojnowa. Wodociąg 

sieciowy Pagórki, którego dobowa produkcja wody wynosi 830 m3/d zaopatruje 6370 

mieszkańców gminy Pagórki, pozostałych mieszkańców gminy Tolkmicko (2850 osób) oraz 

305 mieszkańców gminy Elbląg. Mieszkańcy miejscowości Święty Kamień, Ostrogóra, 

Wysoki Bór oraz Biała Leśniczówka stanowiący (0,38%) mieszkańców Gminy Tolkmicko w 

dalszym ciągu korzystają z wody z własnych ujęć (studni przydomowych), które nie 

podlegają nadzorowi. Woda pochodząca ze studni przydomowych, opartych na wodzie 

płytko położonej, jest niepewna i niestabilna pod względem składu, a tym samym okresowo 

może nie odpowiadać obowiązującym wymogom.  

 W wodociągach sieciowych gminy Tolkmicko woda pozyskiwana ze studni 

głębinowych podlega  dwustopniowemu jej uzdatnianiu, obejmującemu w przypadku 

Tolkmicka: (I stopień – trzy odżelaziacze, II - stopień trzy odmanganiacze), w Chojnowie: (I 

stopień – dwa odżelaziacze, II stopień - trzy odmanganiacze oraz napowietrzaniu za pomocą 

instalacji napowietrzającej z dwoma aeratorami), natomiast w wodociągu sieciowym w 
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napowietrzaniu za pomocą aeratorów podłączonych do każdego z filtrów). 

Na Stacjach Uzdatniania Wody w Tolkmicku, Chojnowie oraz Pagórkach nie prowadzi się 

stałej dezynfekcji wody. W przypadku wystąpienia skażeń mikrobiologicznych uruchamiany 

jest zamontowany na SUW w w/w wodociągach chlorator.  

 W gminie Tolkmicko bezpośredni nadzór nad jakością wody przeznaczoną do 

spożycia prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przy ul. 

Do Wałów 1 oraz Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w 

Gdyni. W 2018 r. nadzór nad jakością wody do spożycia, pobieraną do badań z wodociągu 

sieciowego Tolkmicko i Chojnowo, prowadzony przez PSSE w Elblągu, w ramach 

monitoringu jakości wody do spożycia oraz przez administratora wodociągu, w ramach 

kontroli wewnętrznej, w zakresie wymaganych parametrów mikrobiologicznych i 

fizykochemicznych grupy A i B z załącznika nr 2, wykazał że jakość wody odpowiadała 

wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1 w częściach: A ,B i C 

do 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). Ponadto przeprowadzony wstępny 

monitoring jakości wody w zakresie promieniotwórczości, obejmujący oznaczenia substancji 

promieniotwórczych 

(w zakresie radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu) z ujęć wody w/w wodociągów 

potwierdził, że system jest pod kontrolą i nie wymaga specjalnych działań. Następne pomiary 

stężenia ww. substancji przypadają w 2022 r. i 2027 r. 

 Mając powyższe na uwadze, Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, 

realizował obowiązek wewnętrznej kontroli jakości wody, wynikający z § 6 w/w 

rozporządzenia, zgodnie 

z uzgodnionym z tut. PPIS harmonogramem pobierania próbek wody do badań i terminowo 

przedkładał sprawozdania z prowadzonych analiz w zakresie monitoringu tzw. parametrów 

grupy A i monitoringu  tzw. parametrów grupy B jakości wody, na podstawie których 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał w dniu 17.01.2019 r. dla 

wodociągu sieciowego Tolkmicko i Chojnowo, okresowe oceny jakości wody przeznaczonej 

do spożycia, w których stwierdził przydatność wody do spożycia dla mieszkańców gminy 

Tolkmicko.  

 Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu 

stwierdza, 

że stan zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Tolkmicko jest dobry.  

 
  

 



 

 

 
 
          
Otrzymują: 
 
3. adresat – Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko 

ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko  
4. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


