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oNS _HK. 9 020.2. 46,2021,

Grupa lJtrzymania i Eksploatacji
Wodociągow i Kanalizacji
ui. Kozienicka 15, Góra Puławska
24-100 Puławy

Decyzja

Napodstawie ań.4 ust, 1pkt 1.

afi". 12

ust, 1w związkuzarl.37 ust. 1 ustar,ły zdnta

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U, z 2021 r,, poz, l95), aft. l04
Llsta\\a,z dnia 1:ł czerr.vca 1960 r.

;,tl-,,r

-J,i : późn :m art. 12 ust,
).

- Kodeks postęporvania administracyjnego (Dz. Lr. z 202] r.,
1 ustaw1, z dnta'7 częrwca 2001 r. o zbiorovym zaopatrzeniu

rrode izbiororrrm odprowadzaniu ściekow,(.Dz. L, z 2020

r.,

poz. 2028) oraz

§ 21 ust, 1 pkt

1 rozporzadzenia Ministra Zdrorł,ia z dnla 7 grudnia 2017 r. w- sprawie jakościwody
pTzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, Li, z 20]7 r,, poz. 2291) Państwowy Powiator.ły

Inspektor Sanitarn1, w Puławach stwierdza przydatnośćdo spożycia wody pochodzącej z
lvo doc iągu zb iorowe

go zaopatl zęni a Góra Puławska.

Z dniem l5 października 2021

r. r. przestaje obowiązywać decyzj a

znak: ONS -HK9020.2,46.202I

.

z

dnta 22 ,qrześnia 202l r.,

uzasadnienie

Z

w dniu 15.10,ż0ż1r. rapofiow z badania nr
629120ż1. nr 630/ż0ż1, nr 63rDOż1, nr 6321202]r l nr 63312021 z dnia 15.10.2021 r.
przekazanvch drogą elektroniczną

sporządzonych przez Wydział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągow i

Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w- Puławach z badai wody wykonanych w
związku z decyzją Państwowego Pow-iatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dnla22
wrzeŚnia ŻOŻ1 r. znak: ONS-HK.9020,2.46.2021 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra
Pułarł,ska rłynika, ze wartościbadanych parametrórł,mikrobiologiczn.vclr tj. E,scherichia coli.

bakterie grupy coli. enterokoki

i

ogólna ltczba mikroorganizmów w temp, żżoCpo 72h w

wodzie pobranej r,ł,hydroforni, studni nr 1, studni nr 2, z sieci przy ul. Kozienickiej 15 w

Gorze Puławskiej l przy ul. Wspólnej 11A w Klikawie odpowiadają wJ-maganiorn określonym

w załączntku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 cl,towanego rozporządzenia Ministra Zdrowta

z

dn;a

7 grudnia

2017 r. właściwypaństwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktoryrn mow,a
r,r,

§ 10 ust. 1, \\i tym

sprawozdań

z

wlasnych badań jakościwod,v,

sprarł.ozdań

przekazywanych plzęz podmioty, o ktorl,ch mowa w § 6-8, z w_r,konania badań jakości wody
realizorł,anych według ustalonego dla tych podmiotow harmonogramu oraz sprawozdań
przekazywanych przez podmioty wykoni,rjące badania jakościrł,ody w laboratoriach, o ktorych
mow-a

rł,afi. 12 ust.4 ustawl,wl,konyrł,anyclr

r,v

punkcie zgodności stwierdza: przydatność

wody do spozycia w przypadku, gdy lł,oda spełnia wymagania określone w załącznlkach nr

1

i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o lł,yniki oceny ryzyka. o ktorej
mowa w § 12 oraz ocenę bezpteczeistwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej

stre§, zaopattzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości
produkcji. dystrybucji i kontroli jakościrł,ody.
\\i zrl iązku z po\\,},zsz}.m postanow,iono jak w osnowie.

pouczenie

Od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojervodzkiego
Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państworł,ego Powiatorł,ego Inspektora Sanitarnego
w Puławach w-terminie doręczenia (art. 129 § 1 i § 2).

W trakcie biegu terminu do rł,niesienia odwołania strona może zrzec się prawa clo wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławacń

Z d,.i.*

doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pułalvach oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanl.aprzez ostatnią ze stron postępowania. decyzja
staje się ostateczna i prawomocna (afl. 127akpa).

f;

;;

;:,

;,l,."a i;..: !ł:

łia

P,ił:'l :łi. lłłlii,ir, j1* P,:rnłi,,";

Iir gi;

rj:

j;,i tl r l,. iJ

*,.^l i, ;

iłlv;,łso

t ;l,ał:,Tll

KI§ RoW}T1

Oddxiału N

Sa

Otrzymują:
1. Adresat,
ż. Wojt Gminy Puławy.

3.

aa.
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