Gizycko, dnia 17,04.2019

w Giżycku
11-500 Giź:yckc, ul. Suwalska 3
tel.087 42854 98, te|./fax 087 428587d

r.

orstwo Usług
Komunal
Sp. z o. o.
11- 513 Miłki,
23

DEcYzJA
na podstawie
_Sanitarny w Gizycku działając
ań, 154 UstawY z dnia 14 czerwca 1960
r.
Kodeks ńostępowania 'Roministracyjnego
(tj, Dz U, z 2018,:,,.P?z-2096z
Póżn;zm..) i_na postawie wyników badań wykonanych przez
PaństwowY PowiatowY lnspektor

i

Ó.Ó.,- ,l.
_Ę, ) glitztlg;
*uzrc;
318lZ19;319lZl19:320tZ19;321tZt19:322tZ19;

Przedsiębiorstwo WodociągÓw

kodY Próbek

nr

Kanalizacji

311tZ19; 335lZl19;

obwodowa 6,11-5oo Gizycko,

315lZ19; giótzrc; 317tZ19:
SZgiztlg; sŻąrulg 1w ramacrr rońtroli wewnętrznej
PUKR Miłki z wodociągu Publicznego Miłki- pńby ponrane onia tb.oł.2019
uchvla decYzję nr HK.4020.3.2o1g.MM z dnia'oa.cią,zolg r._ aoty".y jakości r, i 16.04.2019 r.),
wody w wodociągu
publicznym Miłki.

UzASADNlENlE
,i . _ ry
16;04,2019

wyniku
przeprowadzonej kontroli jakości
r, W Po_blanYch Próbkach wody o kodach i-r,
woda uzdatniona; 313lZ19- Pzykop 'ta; SlótZlg- Xteszciew|o

wody dnia 15.o4.2o1g r,
ńlztlg- rviilti, pu[n; 335/Z19- sUW

.

25: 31!lZl.l9- Jagodne Wielkie 27A;
319lzl19- RYdzewo, Spacerowa 2; 32OlZ19- nvozewÓ, rrllaiuolo"
75; 322lZ19- Kleszczewo osada
5D nie stwierdzono obecnoŚci bakterii: grupy coli, Escherichia
coli i enterokoki, w pobranych próbkach
wodY o kodach nr: 314lZl19- Marcinoń"^'łoF 9^1?.l]ld1o0.r|);
erctzlg- i;Ór;tk, 19 (3jtk/100ml);
317lZ19- RYdzewo-Paprotecka 1 (2jtkl100ml); sŻlńlg]ńYoŻ"*o,
szkoła (4jtkl1goml); 323lZt19_
StaŚwinY., szkoła 9 (1 jtld1o0ml); sz,łizlo-1rłłńistaci" p"liu,i
Ónlep
stwierdzono obecnośćbakterii
gruPY coli w PojedYnczYch ilościach,
qrzy jednoczesnym braku obecnościparańiru: Escherichia coli
i enterokoki (badania cząstkowe). Zgócinie z zapiŚem w'iałącznitu ni-ł-".ę."
C tabela nr 1
do rozPorządzenia Ministra Zdrowia wirtose parametryczn" rńinv
bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub
NPL w 100 ml wodY. DoPuszcza się pojedyncze bańterie .io jtr. (NpL)/1oOml
przy jednoczesnym
braku obecnoŚci Parametru: escnericńij cóli ienterokoki.
W związku z tym w przypadku wykrycia
bakterii gruPY coli < 19 jtk (NPLY1OO ml. nalezy *yk;n;;
badanie parametru Escherichia coli
i enterokoki w związku z
§ 21 ust. 4 rozporządzenia.
W wYniku analizY PowYzszych badah wody stwierdzono, iz jakośćjest
warunkowo przydatna
do spozycia po przegotowaniu.
W związku z powyŻszym Państwowy. Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Gizycku postanowił
jak wYzej i wYdał nową decyzję stwierdĄą"ą wińilróiia=
erzvqatno§ci woav ao soozvcia
w wodociaqu Publicznvm Miłki, PoniewaŹ'poOĘĘffi mikrobiologicznym
nie odpowiada
wYmaganiom sanitarnYm określonym w załączniky i
cz|Jci C tabela nl" i oo rozporządzenia
ll.
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości'wody
przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz, U, z2017 r. poz.2294).

pouczenie

1, od decyzji niniejszej słuzy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego
-ui

WojewÓdzkiego

r§'X"rT":ro

2,

Państwowego
lnsPektora Sańitarnego, 10.-561 otsziyn
zołniersta rc ła pośrednictwem
_
Powiatowego lnspektoń Sanitarn"go ń'Ćizfr<u w terminie
rł-ońi od daty jej

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Giżycku informuje,
źe zgodnie z art.1O7 § 1 pkt 7
Kodeksu PostęPowania Administracyjnego. stńnie pósługu.ie
moiliwoseir.""."nju
się prawa do
odwołania, co skutkuje brakiem mÓ2liwosci zaskażónia"
wit<azane.; decyzji, ponieważ z chwilą
zrzeczenia się odwołania decyzja ta staje się prawomocna i
ostateczna.

r
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Warm irtsro-Mazu rski Państwowy Wojewódzki

3,
4.
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Gizycko, dn. 17.04.2019
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Komunal
lnych Sp. z o.
11-513 Miłki,
ipowa 23

o.

DECYZJA
Na podstawie art, 4 ust. l punkt 1, art.21 ust. 1 i
ust. l ustawy z c]nia 14 marca 1985 r.
o Państworvej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz, U. zat1.37
2019 r.,
poz. 59), aft. l0 § 2,
104 i i08 ustawY z dnia 14 .rir*.u 1960 r. Kodeks 'po;Óo*;ńi
uon-',n,roacyjnego
(tj, Dz, U, z 2018 r.)
z późn, zm,), art, l2 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
.Poz,2096
o zbiorowYm zaoPatrzeniu W wodę i- zbiorow}m oap.o*uJrunlu ścięków (tj
Dz. U. z 2018 r.
Poz,II52zPoŹn.zm.),§3ust, lpunktli2iust.3,§21
;;.
lpunkt3orazust.4,§26ust.
Punkt 2 i ust, 3 oraz załącznika nr I częśćC tabela n-r I do rozpotząd,zenia
Ministra
Zdrorvia z dnia 7 srllnla 2017 r- w sprawie jakości rvoay
p.r.rn aczonej d,o spożycia przez ludzi
1

(Dz. U. z20l"/ r. poz.2294)

Po PrzeProwadzeniu kontroli wewnętrznej jakościwody z wodociągu publicznego
Miłki w dniu 15 kwiętnia
2019 r, i w dniu 16 kwietnia 2019 r., kody próbek n.
stttzttgiisŚnĄs; 3l3/Z/19; 3l4/ZlI9; 3t5/Z/l9;
316/Z/19;3l7lZ/19; 3l8lZ/19; 319/Z/19; izotzttg;32l/Z/19;
Śzuzltg; 323/Z/l9:

324/Z/lg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
sfwierdza
warunkową przydatnoŚĆ wody do spożycia
ze względu na Występowanie zanięczyszczeń mikro_biologicznych
(obecność bakterii Z grupy coli < l0 jtk
(NPLYl00), Zgodnie z § 21 ust. 4 rozPorządzęnia.aopuri.^
Śię pil.ayn.r. bakterie <10 jtk (NpL)/l00 ml
przyjednoczesrrl,m
braku obecności parametru: Escherichia coli i enieiokoki

oraz
w terminie do dnia 10 maia 2019 r.

l,

NAKAZUJE

JakoŚĆ wodY Pod względem mikrobiologicznym w
wodociągu publicznym
do wymaganych normatywów higieniczńych' zawartych w załączniku
nr

nr l

rozporządzenia Ministra Zdrow,ta.
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.z

dnia i

grudnia 2017

Miłki doprowadzić

1 częśćc tabela
r. w sprawie jakości

w trybie natychmiastowym

2,

WProwadziĆ dezYnfekcję wodociągu publicznego Miłki
do czasu uzyskania wody o właściwejjal<ości

zdrowotne-j, W PrzYPadku dezynfekcji przy uży-ciu
chloru, stężenie cilo.u *olnego
czerpalnym u konsumęnta powinno wynosić 0,3 mlĄ.

* iunł.le

DecYzji niniejsze_i nadaje się na podstawie aft. 108 kpa
rygor naĘchmiastowej wykonalności,
ponieważ jest to niezbęd ne ze względu na ochronę
zdrowia luarii"go.

uzasadnienie

w Miłkach w ramach wewnętrznej kontroli,
PrzeProwadziło kontrolę jakoŚci wody z wodociągu puuricrnĘo-vrłr., prr"prońiiron"3
*'aniu 15 kwietnia
2019 r, i w dniu 16 kwietnia
Usług Komunalno-Rolnych

Przedsiębiorstwo

$5/aI9' SUW

2019;. W Pobranych próbkach-woJ/o ioau.hnr:3ttizlis_
nlilki, pUKR;
woda uzdatniona; 3t3tzllg- Przytop ta; 3/rs/ńD-_Kleszczew
o 25;

3l8lZl19- Jagodne
Wielkie 27Ai 319lZl19- Rydzewo, Spacerowa z.;.sŹoliltg-'nyJ"ńo,
Mazurska
75;322l7J19_
Kleszczewo
osada 5D nie stwierdzono obecnościbakt_erii: g*py .oli,
Bsciiericrria con i ńe.otołi, * pobranych
Próbkach wodY o kodach nr: 314lZ/19- Marcin"owa W",; ;-a jtk/100ml);
316/Z119_ paprotki 19
(3jtlVlO0ml); 317la§- RYdzewo-Paprotecka_ 1_(2jtkl100ml),
3;ń/D-Ryazówo,
,łołu(4jtkl100ml);
323lZ/19-StaświnY, szkoła_ 9 (1 jtk/ld0^\; sząlzji2-1łiitisi"ó pafiw
oRLEN stwierdzono obecność
bakterii gruPY coli w PojedYnczYÓt itosciaóń przy jednocz"rnyuiŁu obecności parametru:
Escherichia coli

i enterokoki (badania cząstkowe).

Na Podstawie analiry wYników z badań_pobranych próbek
wody państwowy powiatowy Inspektor
l, t-,^J^^:^-bIi

Sanitarny w Gizycku stwierdza urarunkowa Drzvdatności wnrlw rln cnnł,,^i-

nr 1 częśói c tańla
wody przeznaczone_j do spożycia przezludzi (Dz. |J. z2017
,. por.ZZ.O+1.
Zgodnie zzaPiselnw załączniku nr 1 częśćC tabela
nr 1 do rozporządzenia Ministra Zd,rowiawartość
Parametryczna liczbY bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NpL ; L00
mI wody. Dopuszcza się pojedyncze
bakterie <l0 jtk (NPL)/l00mI
PrŹY jednoczesnym braku obecności |arametru: Escherichia coli i enterokoki.
W związku Z tYm W PrzYpadku wykrycia baktórii grupy
coli a ńld NpLyl00 ml należy wykonać badanie
parametru Escherichia coli i enterokoki w
związk" is źi ust. ł rozpćiządzenia.
obecnoŚĆ w/w bakterii w wodzie pr,zęznaczonej
do spozycia przez ludzi stwarza zagrożenle
dla ich zdrowia i może bYc Przyczyną powstania i szerzęłia,ę
.'n".or, zakaźnychoraz infbkcji j zaburzęń
zołądkowo- j elitowych.

";"i;;".;;il;'.';#i;'ir:;[il'Ti§;Tilili'Xxfiilli."$'i]Tr$ff?mJ

woda zanieczyszczona mikrobiologicznie moze stać się przyczyną
,::,::

na choroby

masowych

o,::.^::1:.|"kllmoleso t.l...r..*ontu, ,ul.on.lioru, wzw typu A itp.

zachorowań

w związku z powyższym. zgodnie z art, l08 :Kpa ze względLr
na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego,
decYzji nadano rYgor natychmiastówej wykonalnośói. ponad-to
obecnośćbakterii grupy coli w woclzie
w s eciach wodoc ągowych m ozę sygnalizowić zanieczy
szczen ie zewnętrzne.
i

i

kaźda niezgodnośćwaftości parameiru, ustalonych dla
óelów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny
-

zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości

- poinformowania konsumentów

Podlęcie działań naPrawczYch jest niezbędne w celu
wypełnienia zapisórv § 3 ust. 1 i 3 powołanego
rozPorządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi,
że woda J*i J.rpi...nu dlu )drowia ludzkiego, jezeli
jest wolna od mikroorganizmórv chorobótwórczych
i pasozytów * ll.rtl. stanowiącej potencjalne zagrożenie
chemicznych-w iloŚciacń .u,gruruląryrh zdrorviu oia)
nle nra agresywnych
ili3r]i},iibstancji

ffi["#

Podstawę Prawną rvYdarria decl'zji rv rvyniku prowadzenia
czynności kontrolnych stanowią r.vymienione

rv.jeI podstalł ie prfl\Ą ll!,i przepisr

l)

,.

ustaw},zdnial4marcal985r.oPaństr.vorve.|

a)

b)
c)

art,4 ust, l Punkt

l

InspekcjiSanitarne-j

(ti.Dz.U. z2019r.poz.59).

do zakresu działanialonstiuo*..i ln.p.ł..;i-'sonińrne.j
rv dziedzinie bieżącego nadzoru

sanitarnego naleŹ1' kontrola przestrzegania.przepisóiv
ntr.sroią.r".h *y,n"guniu higieniczne
i zdrorvotnc, a rv szczególnośoi doti'cŹącycń higi.nl,sroaor"lr[u,o"r*łurr"rurvocll,do
spożycia. czl,stości
Polvietrza atmosf-erYcznego, glcby, rvóct i innych elimentólv s.ojorui.ła
lv zakresie ustalonym
uJl.lulr)lll w
w odrębrrych
przepisach.
.

art' 27 Ust,

l lv

razie stwiercizenia naruszenia rv;,rnagań higienicznyń

i zc,lror,votnych, państrvol,v1, inspektor
strvierdzonych uchybieli,
art, 37 ust, l rv PostęPorvaniu
Przed organami Państwólvej r"ńk.;i Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania admin istracy.jnego.
sanitarnv nakazu.je. w drodze decyz.ii, usunięcie ,u

czerwca 1960

"""2\Irr:.#T ''
a) art, l0 5S 2 organ

r. Kodeks

urialoiym,."-;l;

postępor,vania administracy.jneco (tj.

Dz. U. z 2018 r., poz.2096

aclministracji Publiczne.j moze odstąpić od zasady
określone.iw § 1 tylko rv przypadkach gdy
załatwienie sPraw;' nie cierPi zwłoki ie wzglęclLr na
niebezpieczeństr.vo dla życia lub żaro*i" lucizkiego
albo ze wzglęclu

b) art. l04 § l organ administracji publiczĘ załatwiasprawę
c) ar1, l 04 § 2 decYz.je rozstrzyga.ją sprawę co przez
do

w inny sposób koriczą w dane.j instanc.ji

rvydanie clecyzji,

_i"i istoly w całościlub w częścialbo

d)

art. I08 § l decyz,ji, od której słtrźy'odwołanie,może być nadany rygor natyclrmiaslowe.j rvykonalności. gcly_|est to
niezbędne ze rvzględu na oclrronę zdrowia lub Zycia ludzkiego albo dla zabezpieczeniagospodarstrva narodońgo-przcc1
ciężkirni stratami bądŹtez ze względu na inny interes społeczny 1ub wyjątkolvo ważny inieres strony, W tym ostatninl
PrzYPadku organ admirristracji publicznęj moźe w drodze postanowienia zażąd,ać od strony stosownego zabózpieczcnia,

e) art. l08 § 2 rygor natychmiastowej wykonalności może być nadarry również po jej wyclaniu. W tym-przl,paclku
organ wydaje postanorvienie. na które służystronie odlvołanie.
3) usta'"vY dnla czerwca 2001 r. zbioror,vym Zaopatrzenill w r,vodę zbiorowym oclprowaclzaniu ściekólv
(tj Dz. U. zż0l8 r. poz. 1152 zpóźn. znj.
a) art. 12 ust. 1 nadzór nad.iakoŚcią wody przeznaczone.j clo spożycia przezlldzi sprarvują organv Patistlł,orve,j Irrspckc.ji
Sanitarne.i na zasadach określor-rl,ch r,v przepisach o Państrł,orve.i Inspekc.ii Sanitarncj.
4) rozPorz,ądzenia Ministra Zdror,via z dnia7 grudnia 2017 r. rv sprawie jakości wody przeznaczone.j clo spoźl,cia przezludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. ż294)

z

7

o

i

a) § 3 ust, 1 Punkt 1 i 2 woda jest zdatna do użl"cia, .|cżeli jest wolna od mikroorganiznrórv clrorobotrvórczyoh

iPasoŻl'tórv rv liczbie starrowiące.j potenc.ialne zagrożcnie dla zdrowia ludzkiego, wszelkiolr substancji rv stęzeniach
stanowiacYclr Potencjalne zagrożenie dla zdrorvia ltrdzkiego oraz nie r.vskazuje agresylł.nych rvłaściwoicikorozl,jnych

i sPełnia lvvtnagania: l ) mikrobiologiczne określone rv części A zalącznika nr l clo rozporz1dzenia; 2) chemiczne określone
lv częściB ri., załaczniku nr 2 do rozporządzenia
b) § 3 ust. 3 Poclrnioty, o których mowa w § 7-8, pode.imują wszelkie działania. aby rvoda spełniała lvymagania
okreŚlone dla: l) pararnetrólv r.vskaŹnikorvych określonych w ozęści C załącznikanr l do rozporządzenia; 2) dodatkorvych
wymagań chemicznych określonych rv częściD załącznika nr 1 do rozporządzenia; 3) substaricji promierriotrvórczj,ch
określonl,clr w załączniku nr 4 do rozporządzenia
c) § 21 ust. l punkt 3 warunkorvą przl,datnośćrł,ody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2_4
d) § Zt ust. 4lvarunkorvą przydatnoŚć rvody do spożl,cia, o której mowa w ust, 1 pkt. 3,."vłaściwy państrvorw
insPektor sanitarny nroże stwierdzić rv przypadku str,vierdzęnia przekroczenia lv baclanej pióbce r.vody r,vskaznikorvycil
Parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, rv przvpadkLr przekroczenii l,vartości parametryczne.i <lÓ.ittt
(NPI-Y l00 rnl cllaParametru bakterie grupy coli, badaIi.jakości rvocly rvykluczających obecnośćw baclane.j próbce paranieiru
Eschęriclria coli i errterokoki oraz uznania strvierdzone.j niezgodności za nieistotną. niestrvarzającą zagrożenia clla zclror,ia.
przv.iednoczesnl,m pod.|ęciu odpolviednich działari naprar.vczl,ch,
e) § 26 Lrst. 1 konsumenci uzyskują infbrnlacje o.jakości rvoc,ly rv przypadku: (..) 2) stlvierdzenia rvarunkorve.j
PlzYdatrroŚci wodY c1o spożl'cia rvraz z infbrmac.ją o zaleceniaclr i erventualnych ograniczeniach jej lvykorzl.stania
- z komunikatórv oPracorvalrych przez właścir.vego państrvor,vego porviatowego lub państrvorvógo'g.oni.r,-,.go inspektora
sanitarnego. któl'e są rozpowszechniane przez rvłaŚcirvego wójta (burrnistrza, prez,yd,Ćnta miasta) rr,sposób umozliivia.jącv
bezzr.vłoczne zapozrranie się z nimi konsumentór.v z obszaru, dla którego lvydano komunikat.
1) § 26 ust,3 (...) PodmiotY (...) przekazu.ją odbiorcom usług pisemną inforrnację o pocle.jmor,varlych
oraz
Planor,vanYcIr clziałaniach naprawczych ma.|ących na cclu zapervnienie należyte.i jakościdostarczrrne.i ,.,,o,1y ruro,
ze rvskazanicnl terIninu iclr zakończenia.

PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gizycku mając na uwadze ochronę zdrowia i życia ludzkiego
na Podstawie Przeprowadzonych czynności kontroinych i przywołanych przepisów postanowił
_|al<

rv

w sentencji decyzji.

Gizycku.

UPrzedza się Stronę, że w rązie nieluykonania nałozonych obowiqzków y) |yyznączonym terminie, stosowLme
dnią
] 7 czerwca 1966 r. o postępowąniu egzekuĘnynt w administracji (Ę. Dz. U. z 20l8, poz.
l 3l1 z późn.zm.)

będS Środki egzekucji administracyjnej określone w art. ]a pkt. 12 lit b ttstawy z

Od decyz.ji niniejszej słury^ stronie odwołanie w terminie 14 ctni oct daĘ jej doręczenia do l|larmińskoMazttrskiego państwoulego wojev,ódzkiego In.speklora sanitarneg1,1 za pośrednictwełnP ań,stlvowego

Poyliatowe4o Inspektora Sanitarnego w Gizllcku,

ttl.

Suwalska

3.

wniesienie odl,vołania nie u,strzymuje wykonania decvzji

Adnlinistracyj nego).

(art. l08 Kodeks

Postępowanict

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzęc się prawa do wniesienia odwołania
Wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administrac_ji
Publicznej oświadczenia o zrzęczęniu się prawa do wniesięnia odwołania przez ostatnią zJstron postęporvanii,
decYzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż d,ecyzja podl.gu natychmiastowemu wykonaniu
i nie będzie mozna się od niej odwołać.
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Inspektor Sanitarny

PoWlATOWY
SANlTĄFNY
y

J,

,:.l

l. w**ńrk"Ępr;i9ti ffiłStwoó Woj.*ódzki
2. Wóit Gminy Mił.k!' 1":; ,-1 |,,"1r.'
:..'J
3. Wójt Gminy Wydrniny.ł
-' -'"
4. Sekc|a HZZiPU w/m
5. HDiM
6.

PANS
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