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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 22 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2017r poz. 2294/ przesyła okresową ocenę  
jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie za 2019r. Ocenę tę wydaje 
się na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego 
harmonogramu przekazywanego przez podmioty, o których mowa w §§ 6 i 7 w/w 
rozporządzenia, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz monitoringu 
prowadzonego przez organy PIS. Mieszkańcy gminy Ustronie Morskie korzystają z wody 
dostarczanej z trzech wodociągów publicznych administrowanych przez Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu: wodociąg Bagicz, który zaopatruje 
także osiedle mieszkaniowe Podczele oraz wodociąg Kukinia i wodociąg Rusowo. Na terenie 
gminy Ustronie Morskie znajduje się także wodociąg lokalny przy OW „Leśna Polana”         
ul. Wojska Polskiego 28 w Ustroniu Morskim.  
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po weryfikacji 
terminowości przekazywania przez MWiK Sp. z o.o. wyników badań wody, a także analizie    
i ocenie danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody informuje, 
że próbki wody z wodociągów publicznych na terenie gminy pobierane były zgodnie               
z ustalonym harmonogramem, a sprawozdania z badań przekazywane były w terminie. PPIS 
w Kołobrzegu zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 1 wydawał bieżące oceny stwierdzające przydatność 
wody do spożycia. Na wodociągu publicznym Bagicz w obrębie gminy Ustronie Morskie nie 
wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów określonych w w/w 
rozporządzeniu. W związku z przekroczeniem w wodzie w wodociągu Rusowo zawartości 
związków żelaza i mętności wydana została decyzja nr 81/19 z dnia 14.10.2019r. dot. 
warunkowej przydatności wody do spożycia. Strona podjęła działania naprawcze, a następnie 
w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstwo wodociągowe powtórzyło 
badania- wyników nie kwestionowano i stwierdzono przydatność wody do spożycia- decyzja 
wykonana. Od lipca 2019r. w związku z obniżeniem się zwierciadła wody ujęcie publiczne 
Kukinia zostało wyłączone z eksploatacji do czasu rozwiązania przez Spółkę problemu 
napływu wody do studni. Wyłączenie z eksploatacji wodociągu publicznego Kukinia nie 
spowodowało wstrzymania dostaw wody mieszkańcom zaopatrywanych przez ten wodociąg, 
ponieważ przedsiębiorstwo wodociągowe do czasu uruchomienia SUW Kukinia przełączyło 
sieć wodociągową do ujęcia Bagicz. 
W ramach monitoringu jakości wody PPIS w Kołobrzegu prowadził nadzór nad jakością 
wody z wodociągu lokalnego przy OW „Leśna Polana”. Po weryfikacji przekazywania przez 
podmiot wyników badań wody, a także analizie i ocenie danych uzyskanych w wyniku 
prowadzonego monitoringu jakości wody informuje, że próbki wody z w/w wodociągu 
lokalnego na terenie gminy pobierane były zgodnie z ustalonym harmonogramem,                   



a sprawozdania z badań przekazywane terminowo. PPIS w Kołobrzegu zgodnie z § 21 ust.1 
pkt. 1 wydawał bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia. 
Biorąc powyższe pod uwagę PPIS w Kołobrzegu stwierdza, że woda do spożycia                     
z wodociągów na nadzorowanym terenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi / Dz. U.  z 2017r poz. 2294/.  
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