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Przedsiębiorstwo Prod ukcyj no - Usługowe
,,Propol" Sp. z o. o.
ul, Połaniecka 25

28-221Osiek

DEcYZJA

Na podstawie arI. 4 ust. 1, pkt 1,27 ust. 2, art.37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej lnspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.); ań. 10 § 2, art. 104, art. 10B, ań. 130 §3 pkt
1 Ustawy zdn,14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z2017 r.

poz. 1257 z póżn. zm.); ań. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, ań. 30, ań. 31 ustawy z dn, 8 marca 1990 r,

o samoządzie gminnym (tekst jednolity z2018 r. poz. 994); ań. 3 ust 1 , art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatueniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (tekst jednolity Dz. U. 2018 r.
poz. 1152); §3 ust. 1 pkt 1, §21 ust, ,1 pkt 4, ust. 7, ust. 8, ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7grudnia2017 r. wsprawie jakościwodyprzeznaczonej dospozycia przezludzi (Dz. U. z2017r.poz,2294)
po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 11.10.2018 r. sprawozdaniami zbadań laboratoryjnych próbek wody
pobranych w dniach 03,10.201B r. i 08.10.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu ,,Wiązownica"
zauądzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ,,Propol" Sp. z o. o ul. Połaniecka 25, 28-221
Osiek, w ktorych stwierdzono obecność bakterii grupy coli: >50 jttd1OOml, >100 jtk/100ml i enterokoki kałowe:
1jtk/100ml

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Staszowie
stwierdza

brak przydatności wody do spozycia w części wodociągu ,,Wiązownica" - odcinek końcowy sieci
wodociągowej od pompowni P5 w Niekrasowie w kierunku Mucharzewa

orazzarządza:

1. Zakaz spozycia wody przez ludzi oraz wykorzystywania wody do przygotowywania potraw, mycia
naczyn kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli noworodków - termin
realizacji do czasu uzyskania wyników badania wody stwierdzającychjej przydatność do spozycia

2. Zapewnić uzytkownikom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym zawańym w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz.2294)

3, Niezwłocznie podjąc działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń
i doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017r.

4, Przedłożyć wyniki badań probek wody potwierdzĄących wykonanie zarządzenia w punkcie 3

Na podstawie art. 10B Ustawy z dn, 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1257 z pożn, zm.) zaządzeniom określonym w punktach 1,2 i 3 niniejszej
decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, pkt 4 - po uzyskaniu pozytywnych wyników badania
wody

UZASADNlENlE

W wyniku regularnej kontroli jakości wody w wodociągu ,,Wiązownica" zarządzanego przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ,,Propol" Sp. z o, o. ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek stwierdzono
jej zanieczyszczen ie m ikrobiolog iczne.
Wyniki analiz próbek wody pobranych w dniach 03.10,201Br i08.10.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej
z wodociągu ,,Wiązownica" wykazały odchylenia od wymagań mikrobiologicznych, stawianych wodzie
pżeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie obecności bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.
stwierdzono:
- w próbie z dnia 03.10.20'1Br,- bakterie grupy coli w ilości >50 jtk/100ml i enterokoki kałowe w ilości 1 jtk/100ml
(sprawozdanie z badań nr, 58/9887611012018 z dn. 08.10,2018 r.)
- w próbie z dnia 0B,10.2018r - bakterie grupy coli w ilości >100 jtk/100ml (sprawozdanie z badań
nr SB/100336/10/201B z dn, ,1 

1 .10.2018 r.).



Jednocześnie w dn. 08.10.2018 r. pobrana została próbka wody z ujęcia wody w Wiązownicy Małej, która
wykazała prawidłową jakośó wody, w związku z czym nie zaistniała konieczność stwierdzenia braku
przydatności wody do spozycia przez ludzi w całej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Wiązownicy
Małej.
Zgodniezwymaganiami zawartymiwzałącznikuNrlAtab. 1lp,2 orazNr,lCtab, 1lp.,1 Rozporządzenia
Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. wsprawie jakościwody przeznaczonejdo spożycia przezludzi(Dz.
U. z 2017r. poz. 2294) nalwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli oraz enterokoków w wodzie winna
wynosió nie więcej niz 0 jtk/100ml.
Obecnośó w wodzie do spozycia mikroorganizmów wskaźnikowych (podwyższonej liczby bakterii grupy coli)
może świadczyc o obecności innych bakterii chorobotworczych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Uzywanie
wody do spozycia stanowi więc zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W związku z powyższym naleźy usunąó
stwierdzone zagrożenie, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludności.
Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia,
przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw, mycia zębów olaz kąpieli
noworodków. Mozliwe jest wykorzystanie wody do celów sanitarnych tj WC Do spożycia nalezy uzywać wodę
dostarczoną przez właściciela wodociągu lub korzystaó z wody w opakowaniach jednostkowych. W pzypadku
kozystania z wody dostarczonej przezwłaściciela wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej
moze byc używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Na czas obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia należy zapewnic uzytkownikom wodociągu
zastępcze żrodło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
zdnia 7grudnia2017 r. wsprawie jakościwodyprzeznaczonejdospożycia przezludzi(Dz.U.z2017 r.poz.
2294).

Ponadto zgodnie z ań,. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czewvca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (tekst jednolity Dz. U, 201B r. poz. 1152) wojt, burmistz, prezydent miasta
jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
W związku z zaislniałą sytuacją należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem skutecznego
wyeliminowaniazanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, co reguluje § 21 ust. 7 Rozporządzenia Ministra
Zdrowiazdnia 7grudnia2017 r. wsprawie jakościwodyprzeznaczonejdospozycia przezludzi. Nalezymieć
na uwadze, że do skutecznego przywrocenia prawidłowej jakości wody środek dezynfekcyjny musi się w
wodzie rozejśc. Wazne jest tez mechaniczne płukanie wodociągu. Z tych powodow nie zaleca się w sensie
dosłownym unieruchomienia wodociągu. O podjętych działaniach należy powiadomić pisemnie Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Staszowie. Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie
zarządzenia należy przedstawić PPlS w Staszowie.
Mając na uwadze regulacje art.7 ust.1 pkt3 Ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (tekst
jednolityDz.U.z2O1Br. poz.994) orazart,3ust.1 Ustawyzdnia7 czerwca2001r. ozbiorowymzaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (tekst jednolity Dz. U, 2018 r. poz. 1152) iż do zadań własnych
Gminy należąsprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę - zobowiązanym do wykonania zarządzeń niniejszej
decyzji jest Burmistz Miasta i Gminy Osiek jako organ wykon awczy gminy zgodnie z art. 26 ust, 1 , art, 30, art.
31 Ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
,,Propol" Sp. z o, o ul. Połaniecka25,28-221 Osiek, jako zarządząący przedmiotowym wodociągiem.
Zgodnie zart.5 ust. 1a Ustawy zdnia7 czerwca2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę izbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 1152) pzedsiębiorstwo wodociągowe jest obowiązane do
prowadzenia regularnej wewnętrznej kontrolijakościwody. Natomiast § 5 Rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, mówi, ze ocena
przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej
obójmuje m.in. prowadzenie badan jakości wody i każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących
spowodować zmianę jakości wody (szczególnie jej pogorszenie) jak rownież niezwłoczne informowanie
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody.

Na podstawie ań. '10B Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1257 zpożn, zm.) decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego. Na podstawie ań. 10 § 2
odstępuje się rowniez od zastosowania w przedmiotowej sprawie ań. 10 § 1 w/w Ustawy.
Zgodnie z ań, 130 §3 pkt 1 wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji

PoUcZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Świętokzyskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68,25-734 Kielce, które strona moźe
wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego
l nspektora Sanitarnego w Staszowie.



1.

2.
3.

Adresat
Burmistz Miasta iGminy Osiek
ala

Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona możezrzecsię prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oŚwiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowónia, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna. 
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