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DECYzJ A

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Skiemiewicach działając na podstawie:
- art. 4 ust, 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz. U . z 2019 r. poz. 59),
- ań. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czemvca 2001 r. o zbiorowym zaopatxzeni:)
w wodę i zbiorowym odplowadzaniu ścieków ( Dz. U. z20I9 r. poz. 1437),
- § 21 ust, 1 pkt 3 oraz lst. 4 tozporządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ltldzi (Dz.U. z2017t. poz.2294),
- oftz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 zpóżn. zm.),

w oparciu o sprawozdani e z bńń z dnia 18.10.2019 r. nr PSSE.SBŚ,505,392.19,
sprawozdanie z badń z dnia 24.10.2019 r. nr PSSE.SBŚ. 505.41ż.19 oraz informacji o wynikach
badań laboratoryjnych z dnia 17.10.2019 r. i 24.10.20|9 r. wykonanych przez Oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitamo -Epidemiologiczrej w Skiemiewicach próbek wody
nr: 5051756, 5051794, 505/795, pobranych do badania z sieci wodociągu w Płyćwi, którego
właścicielem jest Gmina Godzianów

stwierdza
warunkowa przvdatność wodv do spożvcia

ze względu na wystąpieni e zalieczyszczenia mikrobiologicznego - ogólnej liczby
mikoorganizmów na agarze w 22' C po 72 h w ilości porvyżej 300 j.t.k w 1 ml wody

oraz
nakazuje:

1. w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. doprowadzió jakośó wody pod względem
mikrobiologicznym- tj. ogólnej liczby mikroorganizmów fta agarze w 22" C po 72 h
z wodociągu publicznego Płyówia do norm określonych w zńącnliktl rrr 1 część C tabela
1 do rczporządzenia Minisha Zdtowia z dnia'1 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoĘcia przez lńzi,

2. utrzym}rvać jakośó wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrońa
w sprawie jakości wody do spoźycia ptzez ludzi, tj, ogólnej liczby mikroorganizmów na
agarue w 22" C po 72 h w ilości nie przekłaczającej 100 j,t.k,/lml w wodzie
wprowadzanej do sieci wodociągowej olaz 200 j.t.k./lml w kranie konsumenta

3. powiadomić odbiorców, zaopatrylvanych w wodę do spożycia z wodociągu publiczrego
w PĘćwi, o warunkowej przydatności wody do §pożycia po jej uprzednim
przegotowaniu,

4. poinformować Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skiemiewicach o wykonaniu dzialń naptawczych oraz ich zakresie,



UZASADNIENIE

PństwowyPowiatowyInspektorSanitamywSkiemiewicachpozapomaniusięze
,p.u*o"a*i.. z'badńzdniil8.1b.2019r.nrpSSE.SBś.505.392.ż019isprawozdaniemzdnia
ią.to.zotg r. nr pSSE.SBś .505.412.201,9 oraz informacją o wynikach badń laboratoryjnYch

Ż anił n .rc.zo!9 r. oruz z dnia 24.10.2019 r. prząrowadzonych ptzez Oddział LaboratorYjnY

ro*iuto*.; stacji sanitamo _ Epidemiologicznej wskierniewicach próbek wody pobranych do

iaaania * iamń kontroli urzęd'owej stwiórdził pogorszenie się mikrobiologicznej jakości wody

';. "gOr".l 
liczby mikroorganizmów na agar ze w 2ż" ,C po 72 h odpowiednio w próbkach:

-nr505/756zdriaL4.I0.20I9r.wilościpowyżej3O0j't.k.wlmlwodywwodziezpunktu
czerpalnego na sieci dom prywatny Płyćwia nr 99, . _ ^ ^ .

_ ff'505li94 z dnia 2I.I0.20t q r. w ilosci powyżej 300 j.t.k. w 1 m1 wody w wodzie z punktu

czerpalnego wyjście na sieó- hydrofomia,
_ nr's65lz:qs i-aniu zt.to.zois r. w ilości powyżej 300 j,t.k, w 1 ml wody w wodzie z punktu

czerpalnego na sieci dom prywatny PĘówia nr 99,

Zgodnie z § 2l ust. l pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdro,wia z dnla 7 grudnia 2017 r.

* ,p.u*ń jakości 
-wody 

przeźnaczole'- do spożycia przez llldz:l właściwy panstwowy inspektor

,Ńu,ny na podstańó sprawozdania, o kiórym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdń

" 
*ł"."i,"t tada.,;akosci *ody, sprawozdń przekazylvanych przez podmioty o których mowa

* s 6_s, , *yl"nńa badń jakosói wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów

harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości

*oJy *"tutorutoriacń, o którycir mowa w a1, 1ż ust. 4 ustawy, wykonanych w puŃcie

,godnos.i stwierdza waruŃową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa

iust, 2_4. W świetle przywołanógo ust. 4 waruŃową przydatnośó wody do spoĄcia właściwy

pJ.**y inspektor sanitamy moze stwierdzió w prąpadku stwierdzenia przekoczenia

* uua*.j próbce wody wśkaznikowych parametrów mikobiologicznych oraz uznania

stwierdzońj 
' 
niezgodnośói za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia d1a z&ońą przy

jednoczesnym podjęciu odpowiednich działń naprawczych,
Na 

"podstańe analizy wyników badń, państwowy powiatowy Inspektor Sanitamy

w Skiemiewicach stwierdził, że woda w wodociągu publicznym w Płyćwi jest waruŃowo

przydatnado spożycia ptzez ludzi, ponieważ pod względem mikobiologicznym nie odpowiada
'wy.uganio. Śanii"mlł" okeślonym w załączniku nr 1 część C tabela I do ro_zp,otządzenia

ńniń Zdtowia z dnia,1 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoźycia

przsz \rldzi, przyj ednoczesnym spełnieniu wyma gń znacznika nr l część A ww. rozporądzeńa.

Mając na uwadze powyższe Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w Skiemiewicach orzekł jak w sentencji.

. POUCZENIE:

od niniej szej decyzj i służy stronie odwołanie do Łódzkiego pństwowego

Wojewódzkiego lnspóktora Sanitamego w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódż, za pośrednictwem

Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Skióńiewicach ul. Piłsudskiego 33, 96_

100 Skiemiewice, v/ terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od

decyzji (ań. 127a § 1 Kodeksu poĘpowania administracyjnego). oświadczenie składa się
pńtwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Skiemiewicach, Z dniem doręczenia
pństwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Skiemiewicach oŚwiadczenia o

złzeczeńu się prawa do wniesienia od wołania przez ostatnią ze stron postępowania decYzja staje

się ostateczna i prawomocna, co ontacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do
pństwowego wojewódzkiego Inspektora sanitamego w Łodzi oraz zaskatżenia jej do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
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Wniesienie odwołania nie wsbzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Na mocy art. 10 § 2KJAze względu na niebeąieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego
odsąpiono od wydania zańadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Otrzymują:
l. adresat
2. Łódz]<l Pństwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40
90-046Łódż.

3. Wójt Gminy Godzianów
ul. Klonowa 5
96-126 Godzianów

4. ala


