
Wymiana informacji o zgłoszeniu  awarii pomiędzy WEMA - E-U.  

Osoby informowane: 

- D. Bozyk

- Ł. Pionke

- W. Girsztowt

- K. Ulmann. 

Wyznaczenie koordynatora prac ze strony WEMA i E-U. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW WODY

Informacja o pogorszeniu jakości dostarczanej wody: 

zgłoszenie  Odbiorcy / 

stwierdzenie przez PWK /Gminę/Sanepid/ inne/

Lokalizacja  awarii , zagrożenia, ustalenie obszaru 

Niewielki zakres oddziaływania: 

pojedynczy odbiorca

1) Zabezpieczenie terenu

2) Ustalenie granicy odpowiedzialności  za usunięcie  

awarii/zagrożenia

3) Ustalenie sposobu usuniecia awarii 

4) Usunięcie awarii 

5) Wypłukanie przyłącza  

6) Potwierdzenie organoleptyczne jakości wody

Usunięcie awarii czynności właściwe:

1) Fizyczne usunięcie awarii

2) Ew. dezynfekcja wodociągu

3) Ew. płukanie sieci

4) Przywrócenie dostaw wody do mieszkańców

5) Kontrola jakości wody u Odbiorców

6) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

Ustalenie z PSSE konieczności poboru próbek do 

analiz. Ustalenie punktów oraz zakresu badań. 

Ustalenie ewentualnego komunikatu o 

zakońeczniu awarii do mieszkańców

Szeroki zakres oddziaływania: 

grupa odbiorców

1) Zabezpieczenie terenu

2) Ustalenie sposobu usuniecia awarii 

Poinformowanie PSSE w Pruszczu Gdańskim o  wystąpieniu

awarii dotyczącego grupy Odbiorców. Omówienie sposobu  

usunięcia  awarii. Ustalenie ewentualnej konieczności  

informowania mieszkańców. 

Komunikat do mieszkańców 

TAK NIE
Wysłanie komunikatu o treści uzgodnionej z PSSE do mieszkańców 

poprzez platformę SMS Urzędu Gminy

Poinformowanie Urzędu Gminy w Suchym Dębie o 

charakterze awarii, dalszych czynnościach uzgodnionych z 

PSSE

Wysłanie komunikatu o treści uzgodnionej z PSSE do mieszkańców 

poprzez platformę SMS Urzędu Gminy

TAK NIE

Wykonanie analiz przez akredytowane laboratorium w ustalonych 

z PSSE punktach i  określonym zakresie 

Przekazanie sprawozdań do PSSE 
Zakończenie awarii

Przygotowanie protokołu z 

usunięcia awarii

Wyniki prawidłowe Wyniki nieprawidłowe

Zakończenie awarii

Przygotowanie protokołu 

z usunięcia awarii

Ustalenie z PSSE konieczności poboru próbek 

weryfikacyjnych do analiz. Ustalenie punktów 

oraz zakresu badań.

Omówienie harmonogramu dalszych czynności

Wykonanie analiz przez akredytowane laboratorium w ustalonych 

z PSSE punktach i  określonym zakresie 

Wyniki prawidłowe

Przekazanie sprawozdań do PSSE 

Zakończenie awarii

Przygotowanie protokołu 

z usunięcia awarii

Wyniki nieprawidłowe

Decyzja PSSE o ewentualnych ograniczeniach w 

dostawie wody i sposobie i treści 

poinformowania mieszkańców o ograniczeniach

Wykonanie działań naprawczych mających  na celu

przywrócenie prawidłowych parametrów dla wody 

uzdatnionej 

Wykonanie analiz przez akredytowane laboratorium w ustalonych 

z PSSE punktach i  określonym zakresie 

Wyniki prawidłowe

Potwierdzenie przez PSSE w swoich próbach 

spełnienia wymogów dla wody uzdatnionej

Zakończenie awarii

i poinformowanie mieszkanców o prawidłowych 

parametrach wody uzdatnionej

Nie uzyskanie prawidłowych parametrów 
w wyznaczonym terminie

Wstrzymanie dostaw wody. Ustalenie z PSSE 

zastępczej formy dostawy wody oraz 

harmonogramu dostaw. 

Wyniki nieprawidłowe 
(pozostał jeszcze czas na doprowadzenie 

parametrów do zgodnych z normą)

Ustalenie  i wykonanie działań naprawczych 

mających  na celu przywrócenie prawidłowych 

parametrów dla wody uzdatnionej 

Wykonanie analiz przez akredytowane laboratorium w ustalonych 

z PSSE punktach i  określonym zakresie 

Potwierdzenie przez PSSE w swoich próbach 

spełnienia wymogów dla wody uzdatnionej

Wyniki prawidłowe

Zakończenie awarii

i poin formowanie mieszkanców o prawidłowych 

parametrach wody uzdatnionej

Wykonanie działań naprawczych

Wykonanie badań wody po usunięciu 

awarii/zagrożenia

Przekazanie sprawozdań do Urzędu 

Gminy w Suchym Dębie

Przekazanie sprawozdań do Urzędu 

Gminy w Suchym Dębie

Przekazanie sprawozdań do Urzędu 

Gminy w Suchym Dębie

Przekazanie sprawozdań do Urzędu 

Gminy w Suchym Dębie

Poinformowanie UG o przekroczeniu parametrów z podaniem 

rodzaju i wartośći przekroczeń

Przekazanie ustaleń z PSSE do Urzędu Gminy

Omówienie sytuacji  i ustalenie dalszych czynności, wysłanie 

komunikatu o treści uzgodnionej z PSSE do mieszkańców poprzez 

platformę SMS Urzędu Gminy

Poinformowanie UG o przekroczeniu parametrów z podaniem 

rodzaju i wartośći przekroczeń

Przekazanie ustaleń z PSSE do Urzędu Gminy

Omówienie sytuacji  i ustalenie dalszych czynności, wysłanie 

komunikatu o treści uzgodnionej z PSSE do mieszkańców poprzez 

platformę SMS Urzędu Gminy

Poinformowanie UG o przekroczeniu parametrów z podaniem 

rodzaju i wartośći przekroczeń

Przekazanie ustaleń z PSSE do Urzędu Gminy

Omówienie sytuacji  i ustalenie dalszych czynności, wysłanie 

komunikatu o treści uzgodnionej z PSSE do mieszkańców poprzez 

platformę SMS Urzędu Gminy


