
ogÓInej PobranYch Próbek i na poclstawie Lrzyskarrych wyników jakości wody w badanym

stwierdza:

l, PrzYdatnoŚĆ wodY do sPożYcia przez lttdzi z urządzeń i instalacji wodociągowycll zwodociągu
pLrbl icznego Stara KościeI n ica,
2, zgodltoŚĆ charakterYstY|<i nletod badawczych zastosowanyclr w omawianych wyżej badaniach
Iaboratorl'jn.vcl'l z wYmaganianri okreśIollymi w załączlliktt tlt" 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia2017 r. w sPrawie jakości wody przezIlaczoiej ło spozycia przez ludzj
( Dz. U. z2017 r.poz.2294).

uzasadnienie:

PatistwowY PowiatowY InsPektor Sanitarny w MalborkLl w oparciu o podjęte i przeclstawione czynności
związane z tladzoreI-n sanitarnym nad_iakością wocly stwierdzaco następLlie: io podstawowych i rozszerzo-
n)':h badaIi bal(eriologicznych i fizykochelnicznyclr przeprowaclzon}c1r'w Latoratorium Badania Wocly
iSciel<Órv u'Ząbror,vie, gm. Stare Pole oraz ponriaru itęzenia sLrbstańcji proInieniotwórczych p.r"proruu-
dzollego w Laboratoriurn J.S. Hamilton w Gdyni. Jednocześnie w ranrach bieźącego nadzoru sanitarnego
dokonano Poboru Próbek rvody do poclstar,vowych badarl bakteriologicztlych i rizytocnelnicznych ońz
wYbranYcIl onlaczęti chemiczllych przeprowadzonych w LaboratoiiLrrn Badania Wody pSSE
w Krvidzynie.

,IakoŚÓ wodY analizowanYch Próbek w badanynr zakresie nie oclpowiadała wyrnaganiom sanitarnym rozpo-
t'ządzenia Ministra Zdrowiazdrlia 7 grudnia 2017 r. w sprarvie jakości *ody p'rr"rnaczonej dó spozycia
Przezluclzi (Dz. U. z201] r,, PoZ. 2291) z uwagi na ponadllormatyr.vną zawatośĆ_ionLl amol]owego.
,lon allloIloWY w wodzie do picia nie lna bezpośredniego zrlaczęl,ńa dla zdrowia, moŹe jeclnak
zmniejszaĆ skutecznoŚĆ dezYnfekcji wocly, przyczyniając się clo powstar.vania azotanów w sieci
wodociągowe.i" wPłYrvaĆ na niesktlteczną pracę fi|trów słLrżących ło usuwallia mangallu, a także
r,vywoływac znliany smaku i zapachu r,vody.

Przedmiotorve urządzerńe rł'odociągowe objęte było postępor,valłietrr administracyjnym od 2008 r,, zakoń-
czollYln 'uv ItttYnr 201,9 r. Działania naprawcze prowadzolle przez zarządcę oUiÓ[tLi doprorvadził} jakość
wodY PrzezIlaczonej do sPozYcia przezluclzi clo obowiązLriących nornr sanitarnych, co potwierdziły iapoty
zbaclań rvodY nr 2056lŻ018, 222112018 oraz sprawozdania'z-bad ań rtr 2152l19 orazrlr 37l52l19.

W dniLr 26.02.2019 I', Palistwou'y Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ma|borku wydał decyzję
stwierclzającą PrzYdatnoŚÓ wody do spozycia z Wodociągu Pr_lblicznego Stara Kościelnica,

dokonał oceny
zakresie

Otrz),mqi ą: (do wiadolności konstllnentów)
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