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Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi na terenie
Gminy Stare Pole za2020 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku działając na podstawie art.4 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2027 r., poz. 195)
i § 23 ust. l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi (Dz.U . z 2017 r.) poz. ż294) dokonał oceny obszarowej jakości
wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopattzenia
w wodę - Centralnego Wodociągu Zuławskięgo - zaopatującego obszar 10 gmin, m.in. teren gminy
Stare Pole.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spozycia przez przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne pobrano do badań 12 próbek wody z terenu gminy Stare Pole. Jednostka
odpowiedzialna za jakośó wody nadzorowanablĄa przez PPIS. Próbki wody pobierano w ustalonych
punktach poboru zgodnie z opracowanym harmonogramem i częstotliwością zależną od wielkości
produkcji wody. Badania w ramach kontroli wewnętrznej producent wody zlecał akredytowanym
laboratoriom zewnętrznym z udokumentowanym i zatwięrdzonym systemem jakości.
Zakręs badań monitoringu jakości wody obejmował parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne,
oraz organolepĘczne,

Poniższa tabela przedstawia zaopatrzenie w wodę ptzeznaczoną do spożycia ptzez ludzi wraz
z danymi dotyczącymi wielkości produkcji wody, liczby zaopatrywanej ludności, miejscowości oraz
sposobów uzdatniania wody.

Więś Zarzeuze zaopawwana jest w wodę do sporycia z wodociągu publicznego Malbork. Woda
produkowanaprzez WP Malbork spełnia obowiązujące norTny sanitarnę i jest przydatna do spożycia
przezludzi.
Analiza uzyskanych wyników badań nie wykazałaprzekroczeń badanych parametrów na omawianym
teręnie.

W roku 2020 nię odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spoĘciem wody.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych,
sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej
prowadzonej przez podmiot zarządzający wodociągiem, na podstawie obowiązującego w 2020 roku
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U . z ż0I7 r., poz. 2294) stwierdził przvdatnośó wody do spożvcia przez
ludzi z Centralnego Wodociągu Żuławskiego.
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