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DECYZJA

Napodstarvie art.4 ust 1pkt 1, art. 12 ust. 1, aft.27 ust. 1 i 2wzwtązkuzart.37 ust. 1

usta\\\,z dnia 1,ł marca 1985 r. o Państrł,owej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z202I r., poz, 195).
art. 12 ust. 5 usta\D, z dnla 7 czerr,vca 2001 r. o zbiororłym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym
odprou,adzaniu ściekó14, (Dz. U. zż020 T.,poz,2028). § 21 ust, 1. pkt 3. ust. 4, ust. 5. ust. 6, ust.
8. ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r. w spraw,ie jakości r,vody
przeznaczonei do spożycia przez ludzt (Dz. U, z 2017 r.^ poz. 2294), ań. 104 ustarł,y z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępo\ł-ania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.j poz.735 z poźn.
zm,) Państwow1, Por.ł,iatow"v Inspektor Sanitarny w Pułarł,ach po zapoznaniu się ze
sprawozdaniami sporządzonymi przez Dzlał Laboratoryjn.v Pow-iatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej lv Ltrblinie Nr DL.9051.1.949.2021 i Nr DL.9051.1.952.2027 z dnta
22.09,202l r. z badań rvodl,pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra
Pułarlska:

1. Strvierdza lvarunkolvą przydatność rvody do spożycia z w!v. ujęcia ze u,zględu na
obecrrość bakterii grupy coli. ,ł

2. Określa dopuszczalną rł,afiośc parametrvczną bakterii grupy coli wynos zącą{jtk/100m1.
3. Określa tenrrin trrł,ania przekroczenia rvaftości parametrycznych, rłymienionych

w,punkcie 1 do dnia żl pażdziernika 2021 roku.
4. Nakazuje:

podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie
rł,ody do stanu zgodnego z przepisami.
prowadzenie r.ł,erł,nętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania
praw'idłowych wyników badania r,vody oraz niezwłoczne przekazywanie do
Państrł,owego Powiatorvego Inspektora Sanitarnego \Ąr Puławach
mikrobiologicznych w,ynikólv badań w zakresie: ogólna liczba
mikroorganizmów w temp. 22oC, bakterie grupy coli, Escherichia coli,
enterokokil oraz wynikórł, oznaczeń chloru wolnego w wodzie pobrane.i ze
studni nr 1 i nr 2, w wodzie podaw,anej do sieci ora,z y, wodzie pobranej

" z sieci wodociągowej min. w 2 punktach,
uzgodnienie z Państwo\łym Powiato$,yrn Inspektorem Sanitarnym w- Ptrławach
planu działań naprawczyclr rł,raz z terminem iclr reaiizacji zaakceptorvanym
przez Wójta Gnriny Puławy.



UZASADNIENIE
Przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
wlublinie badania rłodl'pobranej w dniu ż0.09.ż021 r. w.ramach nadzoru Państwow.ej
Inspekcji sanitarnej rłl,kazały obecność bakterii grupy coli lv ilości:

1 jtlJl00ml rv wodzie pobranej rł,hydrolbrni w Górze Pułarvskiej przy ul. Słonecznej,
2 jtk/100 ml rł'wodzie pobranej w budynku admirristrac,v.inym GUiEWiK w Górze
Pułaskiej przy ul. Kozienickiej 15.

Stanowi to naruszenie wymagań określonych lł, załączntku Nr 1 do rozporządzenia
\4inistra Zdrorł'ia dnia 7 grudnia ż0I7 r. w sprawie .jakości wody przęznaczonej do spozycia
Przez |udzt (Dz. U. z Ż0I] r.. poz. 2291), w którynr dopuszczalna liczba bakterii grupy coli
rvvnosi 0 jtlr/l00 ml.

Właścirł1, państwotł1, inspektor sanitarny na podstawie sprarł,ozdania, o którym mo\va \ł.
5i 10 ust. 1. w'tvm sprarł,ozdań z w,łasnych badań jakości wod,v. sprawozdań przekazywanych
przez podmiotv. o ktorl,ch mowa w § 6-8. z \Ąr},konania badań jakości rvody realizowanych
ri edług ustalonego dla tyclr podmiotow harmonogramu oraz sprawozdań przekazyrł,anych przez
podmiotl'rłl-konujące badania jakości rł,odl,rł, laboratoriach, o których mowa w afi. 12 ust.4
usta\\\'. rr,-vkonanych w punkcie zgodnoŚci stwierdza warunkową przydatność wody do spozycia
rr przvpadkach, o których mowa w ust. Ż-4 l§ 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r.l.

Warunkową przl,datność wody do spozycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy
państwor,r,y inspektor sanitarny moze stwierdzić rł, przypadku stwierdzenia przekro czenla
w badanej probce rvod_v- rł,artości parametrycznej określonej w części B załącznlka nr i do
rozporządzenla. z r,rl,łączeniem wymagań określonych dla bromianów- i ołowiu i uznanla. że
stw-ierdzona niezgodność nie stlvarza zagrożenta dla zdrowia. a przyjęte działania naprawcze
rv celu przl,rvrócenia nalezytej jakości dostarczanej wody są r.łystarczające do osiągnięcia tego
celu r,v terminie 30 dni od dnia otrzymania spralł,ozdania z badańjakości wody; przekroczenie
rł-artoŚci parametrycznej danego parametru nie moze utrzynywać się łącznię przez okres dłuzsz,v
niż 30 dni ,,ł, ciągu poprzedzalących dwunastu miesięcy (§ 21 ust. 2 lryzej rłymienionego
rozporządzenia) 

,
\ł'arunkową prz,vdatność lł,ody do spozycia. o której mowa w § 21 trst. 1 pkt J, r,,lłaściwy

państrł,owy inspektor sanitarny moze str.l,ierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia
rv badanej probce wody wartości parametrycznej dla parametrow określonych:

1 ) u, części C rv tabell 2 załącznlka nr 1 do rozporządzenia,
2) *- części D załącznika nr 1 do rozporządzenla (§ 21 ust. 3 lłł,żej wymienionego

rozporządzenia).
Warunkorł,ą przydatność rł,ody do spożycia. o której mowa w ust. 1 pkt 3. właściw_v

państw,owy inspektor sanitarny moze strvierdzić rv przypadku stwierdzenia przekroczenia
lv badanej próbce wody wskaznikowl,ch parametrórł, mikrobiologicznych przy jedrroczesnym
w_łkonaniu. w przypadku przekroczenia rł.artości parametlycznej <10 jtk (NPL)/l00 ml dla
palametru bakterie grupy coli, badań jakości w,ody lłykluczających obecność w badanej próbce
parametru Eschericlria coli i enterokoki oraz uznania stw,ierdzonej niezgodności za nieistotną.
niestr.ł,arzaj ącą zagrożenia dia zdror,r,ia, prz1, jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań
naprawczych. .

W przypadku, o którym mowa r.ł, § 21 ust. 1 pkt 3. podmiot,v, o ktor_vch nror,va w § 6
i § 7, ustaiają z właściwym państwor,łl,m inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji
działań naplawczych mających na celu przywrócenie nalezytej jakości wody.

W przypadku. o ktorym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3. właścir.ły państwowl, inspektor
sanitarny str.vierdza warunkorł,ą przydatność wody do spozycia, określając dopuszczalne
rvarto ści param etry c zne oT az tennin trwan ia przekroczen i a.



Zgodnie zart.27 ust, 1 ustawy zdnia 14 marca i985 r. o Państr.ł,owej Inspekcji Sanitarnej
(Dr. U. z 20żl r." poz. 195) rł, razie stwierdzenia naruszenia lłl,magań higienicznych
i zdrowotnl,ch, państwow1" inspektor sanitarny nakazuje, \Ą, drodze decyzji. usunięcie
rł, ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z at1.,ł pkt 1, 2 ustawy z dnl,a 14 marca 1985 r, o Państw,orł,ej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2021 r., poz. 195) do zakresu dztałanla Państwowej Inspekcji Sanitarnej
lv dziedzinie bieżącego stanu sanitarnego nalez_v kontrola przestrzegania przepisów
określających rłymagania higieniczne i zdrowotne w, szczególności dotyczących higieny
środo,,viska. a zwłaszcza wody ptzeznaczonej do spozycia przęz ludzi, powietrza
lv pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w-od i inn.vch elementów środor.ł,iska
w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymanta należytego stanu lrigienicznego
nieruclromości, zakładów pracy, instytucji, obiektow t utządzeń uzyteczności publicznej,

W razie naruszania r,łymagań higierricznych i zdrowotnych, państwow1, inspektor
sanitarny nakazuje. w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie strł,ierdzonych uchybień
(art. 27 ust. 1 cyt. ustaw1,) Państw,owy Porł,iatorły Inspektor Sanitarny w Puławach jest
organem rvłaścirłl,m rł,niniejszej sprawie (art.12 ust. 1 c,vt. ustau,y).

Z po.rr _s,ższvch względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Lr,rbelskiego Państlvowego
\\bjelł,ódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwern Państlł,owego Polł,iatow,ego
Inspektora Sanitarnego w Puławach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
(art. 129 § ] i § 2 kpa). W trakcie biegu terminu do rł,niesienia odwołania strona moze zrzec się
pra\\,a do rł,niesienia odrvołania wobec Państr,vorł.ego Inspektora Sanitarnego w Puławaclr,
Z dniem doręczeiria Państwolvemu Porł,iatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pułar,vach
osrr iadczenia o zrzęczentu się prawa do rvniesienia odwołania przęz ostatnią zę stron
postępo\Ą,ania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna (ar1. l27 akpa).

Załącznlki:
1, Sprawozdanlę zbadań Nr DL.905 I.1.949.2021 z dnia 2ż.09.ż021 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr DL.9051.1 .952.2021 z dnia 22.09.2021 r.

3. Komunikat Nr 1 Państwowego Pow,iatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dnia
22 wrzesnia2]Zl r,

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Wojt Grniny Puławy-.
3. aa.

J


