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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
 
Na podstawie sprawozdań z wyników badań, realizowanych według ustalonego przez Gminny Zakład 
Komunalny Sp. z o.o w Markusach Harmonogramu pobierania próbek wody do badań na 2019 rok, 
w wodociągu sieciowym w Żurawcu gm. Markusy, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 04.12.2018 r., jak również na podstawie prowadzonego przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu, zgodnie z § 20 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 ), monitoringu jakości wody w przedmiotowym wodociągu  
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza:  
 

przydatność wody do spożycia 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Przeprowadzona kontrola jakości wody, pobranej do badania w dniach: 18.03.2019 r., 26.06.2019 r. 
i 27.11.2019 r., przez próbkobiorcę PSSE w Elblągu oraz analiza próbek wykonana w Laboratorium WSSE 
w Olsztynie, posiadającym znak akredytacji AB 451 i w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, 
posiadającym znak akredytacji AB 618, jak również ocena Sprawozdań z badań jakości wody wykonanych 
w dniach:  23.01.2019 r., 18.04.2019 r., 23.05.2019 r., 07.10.2019 r. i 18.12.2019 r. w Laboratorium Badania 
Wody i Ścieków w Ząbrowie, Ząbrowo 23, 82-220 Stare Pole, znak akredytacji AB 925 oraz w Laboratorium 
J.S. Hamilton Poland S.A., Laboratorium Badawcze, ulica Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, znak 
akredytacji AB 079, na zlecenie administratora wodociągu wykazały, że w zakresie zbadanych parametrów 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym 
w częściach: A, 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 tut. PPIS przypomina, że zgodnie z  częścią D załącznika nr 4 oraz § 15 ust. 1 i ust. 2 
obowiązującego rozporządzenia termin wykonania kolejnego pomiaru stężenia trytu i izotopów radu: 
Ra-226 i Ra-228 upływa 23.06.2022 r. natomiast radonu 23.06.2027 r. Z kolei dla nowowybudowanej Stacji 
Uzdatniania Wody w Dzierzgonce termin pomiaru izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 upływa 20.03.2024 r. 
a radonu 24.09.2024 r. 
 
 W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników 
badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej. 
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