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ocena obszarowa jakościwody przeznaczonej do spoĘcia przez|lułJzina terenie
Gminy Stary Targ za f017 rok

Państwowy Powiatowy |nspektor Sanitarny w Ma|borku działającna podstawie art. 4 ust.l pkt l
ustawy Z dnia 14 marca 1985 r' o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z f0|7 r.' poz.1f6|
ze zm.) i $ 23 ust. l rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 7 grudnia f0|7 r. w sprawie jakościwody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz,U. z f0|7 r., poz' 2294) dokonał oceny obszarowej jakości
wody przeznaczonej do spoĄcia przez |udzi pochodzącej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia
w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Stary Targ.
W ramach nadzoru sanitamego sprawowanego przez PPIS w Malborku nad jakościąwody do spożycia
. przez |udzi pobrano do badań 3 próbki wody. Jednostka odpowiedzialna za jakośó wody prowadziła
kontro]ę wewnętrzną, która nadzorowana była przez PPIS w Malborku. Próbki wody pobierane były
w ustalonych punktach poboru zgodnie z opracowanym harmonogramem i częstotliwościązależną
od produkcji wody. Badania w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzane były w akredytowanym
laboratorium Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Kwidzynie. Badania w ramach kontroli
wewnętrznej producent wody zlecał akedytowanvm laboratoriom zewnętrznym z udokumentowanym
i zatwierdzonym systememjakości.
Zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry mikrobiologiczne,
fizykochemiczne, organoleptyczneoraz wstępny monitoring substancjipromieniotwórczych.
Poniższa tabela przedstawia zaopatrzeniew wodę przeznaczonądo spożycia przez |udzi w gminie Stary
Targ wraz z danymi dotyczącymi wielkości produkcji wody' liczby zaopatrywanej ludności,
zaopatrywanych miejscowościi sposobów uzdatnianiawody.

Jednostka
odpowiedzialna
za jakośćwody
do sDożYcia

Nazwa wodociągu

Produkcja
w m3/dobę

Liczba Iudności
raopatrywanej
w wodę

Miejscowości
zaopatrywane
w wodę
Nowy Targ;

Usługi
ogólnobudowlanc
lnstalatorstwo
Wod.Kan.-C.O.Gaz i Transport
Z- Kaszubowski
WaplewoWielkiel8a
82-410StaryTarg

WP Nowy Targ

350

3500

Metody
uzdatniania
wody

stary Targ;Kątki;
stary Dwóri
TeIkwicę;Trankwicę: odżdaziuie:.
Bukowo;
odmanganianie
Tropy Sztumskie;
Ramoty;Kościeleci
WaplewoWielkie;
WapJewoOsiedle;
Mlęczęwo:Pozolia;
Klecęwo

Państwowy
Powiatowy
Inspektor
sanitarny
w MaIborku
MaIbork,
82-200
u|.JuIiusza
słowackie8o
64
tel./faxi55-647-25-55,
http://pssemalbork.pis.gov.pl,
e-mail:psse.malbork@pis.gov.pl

wP czerwony Dwór

wP Jodłówka

85

180

433

l9l3

Czerwony Dwór;
Dąbrówka Malborska;
Grzymała
Jodłówka;Saopy;
Szropy Niziny;
ZieloŃi; Kalwą
Jurkowice;Jordanki;
Julkowicę Pięrwszę;
Jurkowice Drugie;
Gintro: [,abuń:

odźf|azial]'ję|
odmanganianie

odzelazianię!
odmangalianię

Analiza uzyskanych wyników badń nie wkaz'ała przekIoczeń wańości dopuszczalnych badanych
parametrów.
W odniesieniu do lat poprzednichjakośówody przeznaczonęjdo spożyciana terenie gminy Stary Targ
uległazracznejpoprawie.
W roku 2017 nie odnotowanoniepoĘdanych reakcji Związanychze spożyciemwody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Malborku na podstawiekontroli sanitamych,sprawozdań
z badań próbek wody pobranych lY*ramachnadzoru sanitamego i kontroli wewnętrznejprowadzonej
przez podmiot zavĄdzAjący wodociągami na podstawie obowiązującegow 2017 roku rozporz4dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada2015 r. w sprawiejakościwody przeznaczonejdo spożyciaprzez
ludzi(Dz.IJ.z20I5r.poz.1989)stwierdził@zwodociągów
publicanych Nowy Targ' Czer.wony Dwór' Jodłówka.
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otrzymują:
1. wójt Gminy Stary T arg
ul. Główna20
82-410StaryTarg
2. ala

