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          Wójt 
          Gminy Gronowo Elbląskie 
 
 
 
 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, na podstawie § 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 ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do 
spożycia za 2018 rok, na terenie gminy Gronowo Elbląskie.  
 Gminę Gronowo Elbląskie zamieszkuje ogółem 5033 osoby (o 56 mniej niż w roku 2017). Z wody 
będącej pod nadzorem sanitarnym tut. PSSE korzysta 100% mieszkańców gminy. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, również w roku 2018 mieszkańcy gminy Gronowo Elbląskie zaopatrywani byli w wodę 
przeznaczoną do spożycia z Centralnego Wodociągu Żuławskiego, którego ujęcia i urządzenia 
uzdatniające znajdują się na terenie działania PPIS w Malborku. W ramach prowadzonego przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu, nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym 
wody dostarczanej konsumentom gminy Gronowo Elbląskie, w 2018 r. pobrane zostały przez 
certyfikowanych próbkobiorców tut. PSSE, do badania w dniach: 28.05.2018 r. i 07.11.2018 r. 2 próby 
w zakresie monitoringu tzw. parametrów grupy A, określonych w części A załącznika nr 2 
obowiązującego przepisu prawnego (10 parametrów, w tym dodatkowo Enterokoki) oraz w dniu 
26.02.2018 r. 1 próba w zakresie monitoringu tzw. parametrów grupy B, określonych w części B 
załącznika nr 2 przedmiotowego aktu, obejmującego analizę 44 wskaźników jakości wody. Analizy 
wykonano w akredytowanych Laboratoriach Inspekcji Sanitarnej: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w  Elblągu.   
  
 Zgodnie z obowiązującym w 2018 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 
przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zobowiązane było do prowadzenia wewnętrznej kontroli 
jakości wody w/g zatwierdzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
harmonogramu badań.  W gminie Gronowo Elbląskie nadzór nad jakością wody przeznaczonej do 
spożycia prowadzony jest przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, Centralnego 
Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. W 2018 roku badania w ramach 
kontroli wewnętrznej wykonywane były zgodnie z Harmonogramem pobierania próbek wody do badań 
na 2018 rok, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 
27.11.2017 r., a Raporty z badań terminowo przedkładane do tut. Stacji. 



 

 

 Jakość wody produkowanej przez przedmiotowy system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
potwierdzona sprawozdaniami z wykonanych badań, w zakresie oznaczanych wskaźników 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w: części A 
(Tabela 1), części B i części C załącznika nr 1, do obowiązującego 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). W związku z powyższym tut. PPIS wydał w dniu 20.12.2018 r. okresową ocenę jakości 
wody, w której stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców gminy 
Gronowo Elbląskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
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