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Elbląg, 26.11.2018 r,

Gmina Pasłęk
Zakład Gospodarki

Kamunalnej i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A
14-400 Pasłęk

DECYZJA Nr 16/18

Na podstawie ań. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U.z2017 r,,poz.1261 zpóżn. zm), ań. 12 ust.1 ustawy zdnia7 czerwca2OQ1 r. ozbiorowym
zaopatzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (t. j, Dz. U. z 2Q18 r., poz, 1152 z pożn. zm),
§21 ust. 1pkt3,ust.3pktl,ust.5i6rozpoządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.
w sprawie jakoŚci wody plzeznaczonej do spożycia pzez ludzi (t. i. Dz, U. z 2Q17 r., poz. 2294) oraz
ań,. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2018 r.,
poz, 2096), w związku z art. 37 ust. 1 Mw ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej, po
przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 01.10.2018 r., z wodociągu sieciowego
w Sakówku gm. Pasłęk i opisanej w protokole z pobrania probek wody do spożycia
nr HK.4410.344.2018.WK.1, kod probki: 262lEL, na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
nr UOBW-9051.2144212018, jak również na podstawie przesłanej w dniu 02.11.2018 r., do tut. PP|S
w Elblągu, informacji o zaplanowanych przezZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejw Pasłęku
działaniach naprawczych, zaakceptowanych przez Burmistrza Pasłęka

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w ElbIągu
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym w Sakówku

gm. Pasłęk inakazuje

1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi do obowiązujących standardów
zdrowotnych.

2. Do czasu wykonania zarządzenia zawartego w punkcie 1 woda zostaje dopuszczona
do spozycia pżez ludzi pod warunkiem utrzymywania wańości n/w parametrów fizykochemicz-
nych na maksymalnym poziomie, pozwalającym na warunkowe dopuszczenie jej do spozycia,
wynoszącym: mangan 200 trlg/l, żelazo 3000 pg/l, jon amonowy 3,00 mg/l, mętnośó 1SNTU, za_
pach - akceptowalny.

Obowiązek wymieniony w pkt. 1 należy wykonać w terminie do dnia 30.06.2019 r.

uzasadnienie

W dniu 01.10,2018 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody, w ramach monitoringu
obejmującego parametry grupy B, załącznika nr 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. |J. z 2017 r.. poz. 2294),
z wodociągu sieciowego w Sakówku gmina Pasłęk. W pobranej przez upoważnionych pracowników
PSSE w Elblągu, próbce wody na sieci, w lokalu mieszkalnym nr 2 budynku wielorodzinnego nr 3
w Sakowku, stwierdzono zgodnie z ,,interwencją dot. przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych
wody", ktora wpłynęła z WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu do tut. Stacji w dniu 02.10.2Q18 r.,
podwyzszone wartości n/w parametrów, kształtujące się na poziomie: żelazo 2480 ylgll, mangan 60 pg/l,
jon amonowy 2,64 mg/l, mętnośc2,7 NTU izapachwyrażnie gnilny (z3G (HzS)).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu pismem z dnia
02,10,2018 r. poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku o przekroczeniu
dopuszczalnych norm jakości wody w wodociągu sieciowym w Sakówku gm. Pasłęk oraz wniósł
o przesłanie do PSSE w Elblągu informacji dot, przyczyn wystąpienia ponadnormatywnej zawańości
tych związkow w wodzie pzeznaczonej do spozycia i zakresu podjętych działan naprawczych, mających



na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących standardów zdrowotnych, określonych w w/w
przepisie prawnym oraz potwierdzenia ich skuteczności Sprawozdaniem z badania wody, wykonanym
po ich zakonczeniu, w terminie 30 dni tj. do dnia 02.11.2018 r. W odpowiedzi, która wpłynęła do tut.
Stacji w dniu 18.10.2018 r, zarządca wodociągu wskazał przyczyny wystąpienia niezgodności, określił
zakres podjętych prac, mających na celu poprawę jakości wody oraz zapewnił, ze po ich zakończeniu
wykonane zostaną badania laboratoryjne wody, z ktorych sprawozdania zostaną przesłane do PSSE
w Elblągu.

W dniu 02J1.2018 r. do tuf. Stacji wpłynął wniosek ZGKiM w Pasłęku o,,.,.warunkowe
dopuszczenie wody do spozycia w ujęciu Sakowko" wraz z planem działan naprawczych
zaakceptowanym przez Burmistza Pasłęka, zawierający równiez Sprawozdania z badania wody
podawanej dosieci orazna sieci wbud. nr5wSakowku, którezostaływykonanewdniu 29,10.2018r.
Wyniki analiz wskazują, ze jakość wody podawanej do sieci spełnia wymogi obowiązujących norm
natomiast jakośc wody na sieci nadal przekracza dopuszczalne poziomy określone w Tabeli 2. części C
załącznika nr 1 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. We wniosku strona poinformowała o rozpoczęciu prac
związanych z inwestycją dot. m.in. budowy sieci wodociągowej Polko - Sakówko, która pozwoli na
podłączenie miejscowości Sakowko do wodociągu dostarczającego wodę o nalezytej jakości,
Potwierdzono równiez, ze do czasu zakonczenia tych prac prowadzone będą działania, mające na celu
utrzymanie wskaźnikow jakości wody na poziomie zapewniającym bezpieczną jakośc wody
konsumentom.

Biorąc powyzsze pod uwagę, w dniu 07.11.2018 r. PP|S w Elblągu zawiadomił stronę -Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku o wszczęciu postępowania administracyjnego
z urzędu, w sprawie wydania decyzji merytorycznej.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, ze dopuszczalny zakres
wańoŚci parametrów wody do picia, określony w Tabeli 2. części C załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2O17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(t. j. Dz, U" z 2017 r,, poz. 2294), wynosi. dla manganu 50 1lgll, żelaza 200 pg/l, jonu amonowego 0,50
mg/l, mętnoŚci - akceptowalna pzez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres
wańoŚci do 1 NTU izapachu - akceptowalny przez konsumentów ibez nieprawidłowych zmian. Zatem,
jak wynika z przedstawionej analizy w/w wynikow probek wody pobranej na sieci, w zakresie zbadanych
parametrów fizykochemicznych, jakośó wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Sakówku gm.
Pasłęk, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Tabeli 2lp,.2, 5,6, 14 i 15 części C
załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r, w sprawie jakości wody
pżeznaczonej do spozycia pżez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie pozostałych
zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w części B załącznika nr 2
odpowiada warunkom ujętym w w/w. rozporządzeniu.

Mając na uwadze fakt, ze wańośó parametryczna dla manganu, żelaza, jonu amonowego,
mętnoŚci i zapachu została przekroczona, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
ludzkiego, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu, działĄąc w oparciu o § 21 ust. 1 pkt, 3
tego rozporządzenia, stwierdza warunkową przydatnośó wody do spozycia, określając jednocześnie
zgodnie z § 21 ust. 5 termin niezbędny do osiągnięcia realizacji działan naprawczych, podjętych pzez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, w celu doprowadzania jakości wody do
stanu, zgodnego z wymaganiami pzedmiotowego przepisu, tj, na okres do 30 czerwca 2019 r. Ponadto,
zgodnie z § 21 ust, 6, PP|S w Elblągu informuje, że w czasie tnvania niniejszej decyzji nalezy
utrzymywac wańości kwestionowanych parametrów na poziomie nie stwazającym zagrożenia
zdrowotnego dla konsumentów tj. mangan do 200 1tgll, żelazo do 3000 pg/l, jon amonowy do 3,0 mg/l,
mętnoŚĆ do 15 NTU, zapach - akceptowalny oraz zwiększyó częstotliwośó badania jakości wody
w zakresie tych wskaźnikow - 1 raz w miesiącu, a o uzyskanych wynikach informowaó PP|S w Elblągu,
zgodnie z terminami określonymi w § 6 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia pzez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz,2294),
W odniesieniu do w/w rozpoządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim
wymagania. Wszystkie substancje, dla ktorych określa się wańości graniczne, gdy występują
w większych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczenstwo zdrowotne. Jak wynika
z Wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości wody do picia niepoządane
zmętnienie wody moze byc spowodowane nadmiarem związkow żelaza i manganu. Żelazo zwykle
wpływa na smak i wygląd wody do picia, Natomiast długotnłałe spozywanie wody zawierającej nadmiar
manganu może powodowaÓ podraznienie ośrodkowego układu nerwowego oraz marskośc wątroby.
Ponadto obecnośc tych związkow w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii tworzących mazisty osad
w przewodach wodociągowych, ktory moze odrywaó się w postaci czarnej lub brunatnej zawiesiny,
stwarzającej dogodne warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych, będących zagrożeniem dla



zdrowia. Przekroczenie Mw parametrów w wodzie może sygnalizowaó równiez zmiany w jakości wody
ujmowanej, nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Jon amonowy w zawyżonej ilości moze z kolei
zmniejszaĆ skutecznośc dezynfekcji wody, przyczyniaó się do powstawania azotynów w sieci
wodociągowej, powodować nieskuteczne usuwanie manganu, a lakże wywoływać zmiany smaku
i zapachu wody, Zmiana zapachu w wodzie do picia moźe wynikaó zatem z występujących w wodzie
zanieczyszczeń w procesie dystrybucji i nieskutecznego uzdatniania. Woda o wysokiej mętności może
chronic mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i moze pobudzać wzrost bakterii. Dlatego tez,
ważnejest doprowadzenie jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami.
Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione
w jej podstawie prawnej przepisy ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz.1261 z pożn. zm.),, art. 27 ust. 1 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.
Uprzedza się stronę, że w razie niedotrzymania w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie
egzekucyjne dla wodociągu sieciowego w Sakówku gm. Pasłęk.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewodzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwoch egzemplarzach
za poŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od
otrzymania niniejszej decyzji, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania, o ktorym mowa powyzej Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
ostateczną i prawomocnąz dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego
prawa.

Otrzymują:
1. adresat (mail: zgkimpaslek@wp.pl)
@ ala

Do wiadomości:
1. UzĄ|Miejski

Plac Swiętego Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
(mail: paslek@paslek. pl)

2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Zołnierska 16, 10-561 Olsztyn

3. Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Elblągu
ul. Grunwaldzka 108, 82-300 Elbląg
(mail: elblag. piw@wetgiw,9ov. pl)

ToWY
ITARNY

"ł:@vłł,


