
KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenki!

z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z\vodociągu mibliczneso Modronole (gm. Drezdenko) zapBatruiąceso mieiscowości:

Modropole i Górzyska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania

z badań próbek wody pobranych z ww. ujęcia informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 2017r., po. 2294),

w zakresie manganu.

Przekroczenia manganu mogą ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale nie

stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów,

y,3.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania

zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., póz. 2294).

•/7^W

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA \V DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ut Chrobrego 11

tei. (Q95) 762 05 20, fax (095) 762 08 99

e-mail; pssedrezdenko(aiwsse.gorzow.pl

N IP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY mSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 21 lutego 2020 r.

DECYZJA
HK.44.443.4.22D/01/2020

Na podstawie art. 27 ust.l i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tj. Dz. U, z 20l9r., póz. 59), §3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. l pkt 3, ust. 3 pkt l, ust. 6 i S oraz §26 ust. l pkt
2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 20l7r., póz. 2294), art. 5 usU i art. 12ustl ustawy z dnia? czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz, U. z 2019r.,
póz. 1437 z póź.zm,), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: z dnia 17 stycznia 2020 r.,
SB/02517/01/2020, nr próbki: 049944/06/2020 oraz 2 dnia 06 lutego 2020 r., SB/09101/02/2020, nr
próbki: 063669/01/2020 (próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej), z wodociągu
publicznego Modropole,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenko wyraża zgodę aa warunkową

przydatność wody, przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Modropoic
i jednocześnie nakazuje administratorowi - PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko:

l. Poinformować konsumentów o możliwości pogorszenia się jakości organoleptycznej
i fizykochemicznej wody pochodzącej z wodociągu publicznego Modropole;

2. Dokonywać badań parametrów zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody,

wł^czaJ^c jednocześnie do badań przekroczony parametr.

3, utrzymywanie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z wodociągu pubHeznego Modropole na poziomie nie przekraczającym lOOpg/t,
z koniecznością obniżenia go do granic dopuszczalnych takich Jak 50|ig/I.

W terminie

do 30 kwietnia 2020 r.

Uzasaduieaie

19 września 2019 roku z wodociągu publicznego Modropole., w ramach kontroli wewnętrznej pobrano
do badań, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu grupy B,
sprawozdanie z badań nr SB/105437/09/2019 z dnia 27 września 2019r., stwierdzono przekroczenie
manganu w ilości 609fAg/ł oraz 36tp.g/! żelaza. Dnia 12 grudnia 2019 roku z wodociągu publicznego

Modropoie, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań, próbkę wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w zakresie momtoringu grupy A, sprawozdanie z badań nr SB/14773/12/2019 z
dnia 18 grudnia 2019r., nie stwierdzono przekroczeń (nie pobrano w zakresie manganu i żelaza). 17
stycznia 2020 roku z wodociągu publicznego Modropoie, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do
badań, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie manganu i żelaza,
sprawozdanie z badań nr SB/02517/01/2020 z dnia 17 stycznia 2020r., stwierdzono .przekroczenie
manganu w ilości 200^g/'t oraz 9S3pg/i żelaza. 30 stycznia 2020 roku z wodociągu publicznego
Modropole, w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań, próbkę wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w zakresie manganu i żelaza, sprawozdanie z badań nr SB/09101/02/2020 z dnia



06 lutego 2020r,, stwierdzono przekroczenie manganu w ilości l52tJ.g/L oraz 112pg/l żelaza (brak

przekroczeń - postępowanie w tej części zostało umorzone). Badania wykazały, że jakość wody pod

względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom; §3 ust. 3 pkt l Podmioty, o których
mowa w § 6-8, podejmuje wszelkie działania, aby woda spelmsła wymagania określone dla:
parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr l. Tabela nr 2, Ip. nr 5 do

rozporządzenia, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., póz. 2294) - dopuszczalna wartość manganu

wynosi: 50ng/L Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie
czwarte" stwierdza się, że wartość manganu w stężeniach przekraczających 100 ^g/1 nadaje

niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas
prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w

systemie dystrybucji. Stężenia manganu poniżej 100 pg/1 są zazwyczaj akceptowane przez
konsumentów. Mangan nawet przy stężeniach 200 pg/1 częslo powoduje tworzenie się powłoki na
przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu. Wartość zalecana,
ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu równa się 400 ^ig/1, jest wyższa niż próg
akceptowalności, który wynosi 100 pg/L
W związku ze stwierdzonym przekroczeniem;. które nie ma bezpośredniego wp-tywu na zdrowie

ludzkie w oparciu o § 21 ust l. (Własci\vy państwowy inspektor sanitarny na podstawie'

sprawozdania, o którym mowa w § ł O ust l, -w tym sprawozdań z własnych badań jakości

wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania

badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu

oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w

faboratoriach, o których mowa w ar f. /2 ust. 4 ustawy, wykonanych \v punkcie zgodności

śmierdzą: 3) \vanmkowq przydatność wody do spożycia w przypadkach, o kfó/ych mowa w

wi 2-4 (ust. 3. Warunkcmq przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. l pkt J,

wlaschyy państwowy mspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia

pneh'oczewa w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych:

l) w części C w tabeli 2 sał^czmka nr l do rozporządzenia;) rozporządzenia Ministra Zdrowia z

7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

póz, 2294). W związku żart. 5 ust. I (Obowiązki przedsiębiorstwa -wodociągowo-

kanalizacyjnego. Przedsiębiorstw wodoclqgo^o-kanalizacyjne ma obó\viqzek zapewnić

zdolność posiadanych urodzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji

dostaw wody w ^wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i

odprowadzania ścieków w sposób ciqgfy i niezcfwodny, a także zapewnić należytą jakość

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę E zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., póz. 1437 z póż.zm.).

Na podstawie art. 27 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.

U. 2 2019 r,, póz. 59) - (W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i

zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w

ustalonym t&nninie st\vierdzonych uchybień). PPIS w Drezdenka warunkowo dopuścił wodę

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, pochodzącą z wodociągu publicznego Modropole, polecając

jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby usunqć nieprawidtowośd w

możliwie najkrótszym terminie Jednak nie później niż do dnia 30 k-wietaia 202U r. stężenie

parametrów będzie wynosiło: manganu: 50p.g/l.

Jednocześnie informuję, że należy dokonywać badań parametrów.

W rym stanie rzeczy wydanie decyzji jest w pełni uzasadnione,



Pouczenie: Od nmiejs^ej decyzji slnżyi strome od\vohnie do iubuskicgo Państwowego Wojswódzkie^o
Inspektora Samtamego w Gorzowie Wlkp. w fenwme. 14 dni od daty jej otrzymania. Od\voiame wjio.ff <ii^ ^.a

pośrcdmct\vem Pańshvowego Powiatowego Inspektora Sanitwnego w Dr^zdenkn, W trakcie biegu lermmu do
wniesienia o^ofwaa strona może zrzec się prawa do wniestema odwołania. Z dmem doręczenia Pamiwowemu

Powiatowemu Inspektowwi Saniiarnenłu w Drszdenkn oświadczenia o zrwczemn s<ę prsez stronę postępowania
decyzja staje się ostateczna i pnwomocna [j. brak moźiwosci zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sijdn

A Umwt^rifcyjnego.

' ^n'/i
l f.^.'///t^

Otrzymują::
!. PGKjM Spółka ?, osranic?:on^ udpowkdzialnośda, ul. Pienvszej Brygady 2iA. 66-530 Drezdenko (wraz 2 komunikatem)

l. Urząd Miejski, ul. Warszawska t, 66-530 Drezdenko (wraz z komunikatem}
3. H K w/m


