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Zaklad Gospoda rki Komunalnej
u|. Wodna 7ó
23-250 Urzędów
Decyzja Nr HK.9012.7.1.4 .2022
Działając na podstawie ań.4 ust. 1 pkt l, art.27 ust, l i2, art.37 ust. 1 ustawyz dnia 14 marca
l985r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (tekst jednolĘ Dz.U. z 20ż1, poz. l95), art. 12 ust. 1 i sustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowyn zaopatrzeniu w wodę i zbiorow}łn odprowadzaniu ścieków (tekst
jednoliĘ Dz. U. z 2020r., poz. ż028), § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grldnia
ż017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spoż,ycia przez lldzi (Dz. U . z 20l7r., poz. 2294) oraz art.
l0§2,ań, 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednoliĘ
Dz. U . z 2021r ,, poz. 735 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

z cząstkowymi sprawozdaniami z bńania próbek wody nr WDl1,82l2022 oraz
WDll84/2022 pobranej w dniu 15,03.2022r, przez przedstawicieli Pństwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Kraśniku w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
po zapoznaniu się
Urzędów
stwierdza warunkową przydatnośćwody do spożycia przez ladzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Urzędów
i nakazuje:
Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakościwody
z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami,
2. Poinformowanie użltkowników wodociągu o pogorszeniu się jakości wody i prowadzonych
dzialaniacb naprawczych,
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakościwody do czasu uryskania prawidłorrych
wyników badania wody oraz niezwloczne przekazywanie wyników badań do PPIS
w Kraśniku.
4, Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku
o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawcrych,
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1.

decyzia podlega natychmiastowemu wykonaniu
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Przeprowadzone badania laboratoryjne trz€ch próbek wody pobranej w dniu 15.03.2022r.
w ramach urzędowej kontroli jakościwody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Urzędów, wykazĄ
przekroczenia mikobiologiczne w dwóch próbkach:
1) sieć - Urzędów, u|. WodnaZ4, Zespół Szkół -bakterie grupy coli _ 2 jtk/100ml
2) sieó - Urzędów, ul. Zakościelne 149, Sklep SpoĄrvczy -bakterie grupy coli - 1 jtk/100ml

Wartośćdopuszczalna liczby bakteńi grupy coli wyno§i - 0 jtl</lOOml
Potwierdzają to cząstkowe sprawozdania z badań wody Nr 1NDl182/2022 oraz WDll84l2022 otrzymane
wdniu 17.03.2022r. Badania próbek wody przeprowadzone zostały w akedytowanym Laboratorium
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie, ul, Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin.
Badania obejmowĄ jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli oraz Enterokoki,
wykluczono obecnośćtych bakterii w badanych próbkach. W trakcie badań parametr - ogólna liczba
mikoorganizmów w 220C po 72h.
Woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych okeślonych w zŃączniku nr l częśó C tabela 1 do
rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia7 grudniaZll7r. w sprawie jakości wody przemaczonej do spożycia

U. z 2017r,, poz, 2294). Po dokonaniu analizy ryzlka zdrowotnego i stopnia
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody uznano, że przekroczenie w/w parametru nie stwarza
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W związku z powższp, PPIS w Kraśnikupodjął decyzję
o warunkow;łn dopuszczeniu wody do spoĄcia przez ludzi. Podjęcie natychmiastowych działań
naprawczych jest niezbędne do zapewnienia konsumentom wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
spełniającej w całościprzepisy okeślone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
W myśl przepisu art,2'l ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitamej (t€kst jednolity Dz. U.
z 20żIr,, poz,. 195) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy
inspektor sanitamy nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.
Z mocy przepisu art. 27 :ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (tekst jednoli§ Dz. U. z 2021r,, poz, 195) decyzja podlega naĘchmiastowemu wykonaniu.
Z uwagi na fakt, że występowanie powyższych bakterii powoduje obniżenie jakości zdrowotnej wody, a brak
skutecmych działń eliminulących ich obecnośćmoże w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia
ludzi, należało orzec jak w sentencji.
W oparciu o przepis ań. l0 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania
administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów
przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż 7ńatwięnie sprawy nie cierpi zr,vłoki ze względu na
niebezpieczeństwo dIa zdrowia i życia ludzi.
Od niniejszej decyzji przysfuguje stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia za moim
przez ludzi (Dz.

' pośrednictwem.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może nzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Pństwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Kraśniku. Z dniem doręczenia

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Kraśniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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2. Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 2ó, 23_250
3 . Sekcja HŻŻ w/m

4. sekcja PEp wm
5. Sekcja HDiM w/m
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