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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje, ze w badaniach
jakości wody z dnia 30.07.2020 r. z wodociągu sieciowego w \AANiN ,,DRUżNO"
w gminie Elbląg, w powiecie elbląskim stwierdzono na sieci wodociągowej obecnośó
enterokoków (paciorkowców kałowych) w ilości 4 jtkl1OOml oraz bakterii grupy coli
w ilości 74 jtk1100ml, a także na SUW obecność bakterii grupy coli w ilości
3 jtk/100ml, co nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1

w częŚciach A i C tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz.
2294),

Woda NIEPRZYDATNA do spożycia.
Wykrycie Paciorkowców kałowych w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej
z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Bakterie te mogą wywoływać między
innymi przewlekłe oraz nawrotowe zakażenia dróg moczowych, w tym pęcherza
moczowego, nerek i gruczołu krokowego, a takze zapalenie opon mózgowo_
rdzeniowych czy zapalenie płuc. Długotnłale utrzymujące się zanieczyszczenie wody
pitnej bakteriami grupy coli i paciorkowcami kałov,/ymi może pzyczyniaó się do
negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta.

Tnnają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania
określone w ww. rozporządzeniu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych
(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
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Pracownicy \AA//iN
pżez ludzi poprzez

,,Drużno" będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spozycia

*lnformację w tym zakresie jest każdorazowo uzupełniana pzez właściwego wójta, burmist2a,
Prezydenta miasta) zgodnie z§27 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7-grudnia 2O17r.
w sPrawie jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia pzez ludzi w pzypadku §ojawienia się
Potencja|nego zagrcżenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieódpowiedniej ;ixosci wooy
właŚciwy wójt (burmistz, prezydent miasta) zapewnia niezwł-oczne puekazanie 

-(onsumentom

odpowiednich zaleceń wlaz ze wskazaniem sposobu zaopatzenia ich w wodę bezpieczną dla
zdrowia).

W związku z pov,tyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu wydał
decyzję o braku przydatności wody do spozycia, w której nakazał administratorowi
wodociągu:

1. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do
spozycia przezludzi zwodociągu \^^/ViN,,Druźno" o braku przydatności wody
do spozycia.
2. Zapewni odbiorcom zastępcze żrodło wody przydatnej do spozycia przez
ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych badań wody z wodociągu \AA//iN
,,Drużno".
Woda z ww. wodociągu może być uzywana do innych celów (np, do
spłukiwania toalet, czynności porządkowych itp.)
3. Doprowadzić jakość wody w wodociągu VW|N ,,Drużno" pod względem
mikrobiologicznym do wańości wymaganych w załączniku nr 1 częściach A iC
w tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r, w sprawie
jakości wody pżeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. lJ, z 2017 r,, poz.
2294),
4. lnformować na bieząco Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
w Elblągu o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia
właściwej jakości wody.
5. Przedstawić po przeprowadzeniu działań naprawczych sprawozdania
z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu \^^//iN ,,Drużno"
potwierdzające spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017 r., poz,2294).

powvższv komunikat obowiazuie do odwołania !!!
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