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ONS-HK 903. 2. 10.2021
znak sprawy

Gmina Poniatowa
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa
DECYZJA Nr ONS-HK.9012.1.5.2021
Działając

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 14
marca 1985 L o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 L , poz. 195), art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn . zm .), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1
pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Oz. U. z 2017 r. , poz. 2294 z późn , zm.) oraz
art.10 § 2, art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn o zm.), po zapoznaniu się ze
sprawozdaniami cząstkowymi z badań wody z dnia 15.04.2021 L, Nr WD/165/2021 ,
Nr WD/166/2021 z indywidualnego ujęcia wody Szkoły Podstawowej im. Ewy SzelburgZarembiny w Niezabitowie, Niezabitów 46, 24-320 Poniatowa, przeprowadzonych
w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim
stwierdza

warunkową przydatność

wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody
Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie
i nakazuje
1. Podję cie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz
doprowadzenie wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami
określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn zm.).
2. Niezwłoczne i skuteczne pOinformowanie konsumentów o pogorszeniu się jakości wody
do spożycia i prowadzonych działaniach naprawczych.
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych
wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.
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4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim
o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.
Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie
art. 108 § 1 kpa, gdyż jest to niezbędne z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego.
Uzasadnienie
W dniu 15.04:2021 r. upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik pobrał próbki wody do badań w zakresie
parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz THM , z indywidualnego ujęcia wody Szkoła
Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, z dwóch punktów poboru: sieć
rozdzielcza - hydrofornia Niezabitów Szkoła , sieć wodociągowa - budynek szkoły , łazienka
piętro .
Przeprowadzone badania jakości wody wykazały przekroczenie wartości
parametrycznych bakterii grupy coli w dwóch punktach:
- sieć rozdzielcza hydrofornia Niezabit6w Szkoła - bakterie grupy coli 3 jtk/1 00 mi,
- sieć wodociągowa budynek szkoły , łazienka piętro - bakterie grupy coli 7 jtk/100 mi.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
z późn o zm.) wa rtość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi O jtk/1 00 mi.
Badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli
i enterokoków, które nie wykazały przekroczeń. Natomiast w trakcie badania jest parametr
og61na liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h inkubacji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po dokonaniu analizy
ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj
stopień
mikrobiologicznego
zanieczyszczenia wody uznał , że nieznaczne przekroczenia WN. parametru nie stwarzają
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.
POdjecie natychmiastowych działań
naprawczych jest niezbędne celem u nik nięcia dalszego pogorszenia się jakości wody.
W myśl przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w razie stwierdzenia wymagań
higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji
usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień .
Z mocy przepisu art. 27 ust 2 cytowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Z uwagi na fakt , że obecność bakterii grupy coli powoduje obniżen i e jakości
zdrowotnej wOdy , a brak skutecznych dz i ałań eliminujących ich obecność może
w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi zasadnym jest nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.
W oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o ws zczę ci u
postępowania administracyjnego oraz umożl iwien ia stronie wypowiedzenia się co do
zebranych materi ałów i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwien ie
sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.
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Pouczenie
Od mmejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubełskim w terminie 14-dni od dnia
doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczen i a o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje
jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku
wykonania decyzji.
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Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa
Do wiadomości :
1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul P i e l ęg niarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna).
2. Sekcja Higieny Dzieci i Mlodzieży w/m
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