
dokonał ocenY ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych r.vyników jakości wody
w badanyn zakresie

l.

stwierdza:

PrzYdatnoŚĆ rvodY do sPozYcia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągLr
PLrblicznego Miłoradz na warunkach rrdzielollego odstępstwa w oclniesieniu do zawartości
fluorków w wodzie,
warunkową PrzYdatrroŚĆ wody do spozycia przez ltldzi z urządzeń i instalacji wodociągowych
z wodociągu Publicznego Miłoradz rv odniesieniu do zawartości jonu u,llono*"go w wodzie,
zgodnoŚĆ charakterYstyki rnetod badawczych zastosowanych w otnawianyclr wyzej badaniacI.r
laboratoryjnYch z wymaganiami określonyrni w załącz1,1iktt nr 6 ,oŹporrądreiiu Ministra
Zdrowia zdnia 7 grLldliia 2017 r. w sprawie jakości *ody pr,r".naczonej clo spozycia przezludzi
(Dz. U, z2011 r.,poz.2ż94).

uzasaclnienie:

PaństwowY Powiatowy lnspektor Sarritarny w MalborkLl w oparcilr o podjęte i przedstawione
czYnnoŚci związane z,nadzoretn sanitarnynr nad jakością wody stwieł dza co następirle:- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe dokonało poUo.u próbek wody

do Podstawowyclr i rozszęrzonych badań bakteriologi"rny"i,, i fizykochemic)nych pizeprowadzo-
nYclr w Laboratoriurn Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm, Stare Pole oraz pomiaiu stęzenia
substanc.ii Promieniotworczycll przeprowadzonego w Laboratorium J.S. Hamilton w Gdyni,
.IednoczeŚnie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dokonano poboru pró6ek wodydo PodstawowYch i rozszerzortych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych oraz
wYbranYch on'laczęli chemiczllych przeprowadzonych w Laboratorium Badania wóay essEw Kwidzylie, Laboratorium Badali Wody i Gleby WSSE w Gdańsku. Jakośó wody
analizowanYch Próbek w badanym zakresie nie odpowiacla wymaganiom sanitarnyrn
rozPorządzenia Ministra Zdrowiazdrtla7 grudnia 2017 r. wsprawie;atóSci wody przeznaczonej
do sPozYcia Przez ludzi (Dz.lJ. z ż0l7 r., poz.2294) z uwagi na ponaćlrrormatywną zawaftość
flrrorków ijonu amonowego w wodzie.

W dniu l0.05.20l8 r. Ponlorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdarisku wydał
decYzję PrzYznającą drugą zgodę na oclstępstwo ocl dopuszczalnej zawaftości fluorków w wodzie
Przeznaczol1ej do sPozYcia Przez ludzi z wodociągLr zbiorowego zaopatrzeria w wodę Miłoradz
lv terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r, Ponadto w clniu 13.11.201b r. paristwowy Fowiatowy
InsPektor Sanitarny w Malborku wydał decyzję administracyjną nakazującą poprawę jakości wody
Produkor,vaIle.i w wodociągu publicnlym Miłoradz . u*ugi-na ponadńorma§wną zawartośó jonu
amonowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Według Palistwowego Zakładu Higieny ,,Wartości stęzeń fluorków na jakie narażeni
sq konsunrcnci korzYstajqcy z wody z omawianego woclociqgu, pr4) ogran.iczeniu czasu trwania ekspo-
zYcji do 3 lat, należy ocenić jako niestwarzajqce istotnego ryiyka dń zdrowią ludzi , także dla dzieci
i osrjb w PodeszlYm wieku. Nie można v,ykluczyć v)ystępolĄ)ania u części osób dyslrretnych cech łagocl-
nej JlttorozY szk]iwct, pocl postacic1 planlkowatych przebarwień, których znaczenie ogranicza się
wllclcznie drl efektu o charakterze e,steĘcznym i nie proluaclzi do innych ttszkodzeń uzębienii.
zaznctczyć przy tyn yltezy, że znńan\l taiie ntc,gq być sporatlycznie obserwowane także wtecly, gtly
wartoŚci stęzeń fluorków w wodzie mieszczq się w przeclziale l,0-t,5 mg/l i przyczyniajq się jeclnoizÓ-
Śnie do znlniejszenia podatności na próchnicę zębów, Nie zachodzi nałontiist obawa, że shłierdzone
Pozionry fluorków v' wodzie przy przewidyv,anym okresie narażenia będq zagrażaly nasilonynli
ztlticłnami w uzębien.itt ani występowaniem znian o charakterze fl.uorozy uklaclu iostnego i wzrostent
ryzyka patologicznych złanlań kości. "
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