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                                        Wójt  
          Gminy Milejewo 
                                                                                                                          
 
       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 

Milejewo. 

 Gminę Milejewo zamieszkuje ogółem 3397 osoby. Z wody o kontrolowanej jakości 

korzysta 100% mieszkańców.  

 Mieszkańcy miejscowości Zalesie, gm. Milejewo (182 osób) są zaopatrywani w wodę 

z wodociągu sieciowego Zalesie o dobowej produkcji wody wynoszącej 18 m3/d, natomiast 

pozostałym mieszkańcom gminy Milejewo (3215) woda jest dostarczana z wodociągu 

sieciowego Pagórki, gm. Tolkmicko. 

 W wodociągu sieciowym Zalesie woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych, 

następnie poddawana dwustopniowemu jej uzdatnianiu, obejmującemu: (I stopień - trzy 

odżelaziacze, II stopień - trzy odmanganiacze) oraz napowietrzaniu za pomocą aeratorów 

podłączonych do każdego z filtrów. Na Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu nie prowadzi się 

stałej dezynfekcji wody. W przypadku wystąpienia skażeń mikrobiologicznych uruchamiany 

jest zamontowany na SUW chlorator.  

 W gminie Milejewo bezpośredni nadzór nad jakością wody przeznaczonej 

do spożycia prowadzony jest przez Laboratorium Badania Wody – Elbląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o. o. przy ul. Rawskiej 2 – 4 

w Elblągu. W dniu 11.12.2017 r., administrator w/w wodociągu niezwłocznie poinformował 

tut. PPIS o sytuacji wystąpienia pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych wody 

uzdatnionej, na skutek prowadzonych działań naprawczych w kierunku ustabilizowania 

przebiegu procesu uzdatniana wody na SUW Zalesie. Należy wskazać, iż administrator 

wodociągu przedłożył w dniu 27.12.2017 r. do PSSE w Elblągu sprawozdanie z badania 

jakości wody, pobranej do badania w dniu 22.12.2017 r. na SUW Zalesie-woda uzdatniona, 

przez pracownika Zakładu Produkcji Wody Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o. o., potwierdzające przekroczenie parametru chemicznego 

wody (jon amonowy w ilości 1,70 mg/l), przedstawiając jednocześnie podjęte 



i zaplanowane działania naprawcze zmierzające do poprawy parametrów fizyko-

chemicznych wody do spożycia. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Elblągu, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne ludzi korzystających 

z wody do spożycia wydał w dniu 16.01.2018 r. decyzję administracyjną 

Nr 1/2018 na warunkowe korzystanie z wody do spożycia, następnie na wniosek 

administratora wodociągu w dniu 29.03.2018 r. decyzję prolongującą na kontynuowanie 

działań naprawczych do dnia 30.06.2018 r. w celu doprowadzenia jakości wody 

do obowiązujących standardów zdrowotnych. W trakcie obowiązywania niniejszych decyzji 

administrator 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 co miesiąc badań 

poziomu jonu amonowego na SUW Zalesie – woda uzdatniona, które ostatecznie 

potwierdziły sukcesywną redukcję jonu amonowego do wymaganej wartości (0,5 mg/l), 

określonej w Tabeli 2 lp. 2, w części C załącznika nr 1 rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2017 r., poz.2294). Odnosząc się do powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Elblągu w dniu 20.07.2018 r. wydał dla wodociągu sieciowego Milejewo, 

okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w której stwierdził przydatność 

wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości Zalesie.  

 W 2018 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, zarówno przez PSSE 

w Elblągu, jak i przez administratora w/w wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej, 

według zatwierdzonego w dniu 05.01.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Elblągu harmonogramu pobierania próbek wody do badań, wykonywane były 

analizy, 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 z wodociągu sieciowego Zalesie 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: 12.12.2018 r. dla wodociągu sieciowego Zalesie drugą okresową 

ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w której stwierdził jej przydatność wody 

do spożycia dla mieszkańców gminy Milejewo. 

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

zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Milejewo jest dobry.  

 
Otrzymują: 

1. adresat – Urząd Gminy Milejewo 
ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo 

2. a/a 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


