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ONS-HKA600.1.36.3.2020
Zakład

Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chodlu
ul. Józefa Piłsudskiego 13
24- 350 Chodel
DECYZJA Nr ONS-HK.402.1.6.2020
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 L , poz. 59 z późn o zm.) , art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czelWca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn . zm.), § 3 usU , § 21 usl. 1 pkl. 4, usl. 7, usl. 9
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.) oraz art.10 § 2, art. 104 ustawy
z dnia 14 czeIWca1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256
z późn o zm .), po zapoznaniu się z cząstkowymi wynikami badań wody z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę Ratoszyn, gmina Chodei z dnia 08.06.2020 r., Nr 15393930, Nr 15393772,
przekazanym i przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki 'Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chodlu, które zostały przeprowadzone w Laboratoryjnym Środowiskowym SGS Polska Sp. z
0.0 . ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna .
Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu lubelskim,
stwierdza

brak

przydatności

wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Ratoszyn , gmina Chodel

nakazuje
1. podjęCie
przez Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chodlu
ul. Józefa Piłsudskieg o 13, 24-350 Chodel skutecznych działań naprawczych, mająCYCh na celu
doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg , do stanu zgodnego
z Obwiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 L W sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 L , poz. 2294 z późn o zm.);
2. niezwłoczne poinformowanie wszystkich
stan ie nie nadaje się do spożycia przez ludzi,
3. zapewnienie konsumentom wody do

użytkowników wodociąg u ,

spożycia

że

woda w obecnym

o odpowiedniej jakości zdrowotnej ,

4. przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim
planu dz i ałań naprawczych wraz z terminem ich realizacji , zaakceptowanym przez właściwego
burmistrza miasta oraz poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu dzialaniach naprawczych,
5. wykonanie badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej , w miejscu wprowadzania wody
do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci wodociągowej, pozwalających na ocenę
skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych,
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6. przekazywanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim
wyników z badań jakości wody, prowadzonych po podjęciu działań naprawczych,
7. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę mikrobiologicznego
zanieczyszczenia wody i przekazanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu Lubelskim.
Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o
Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu
jednocześnie

Państwowej

Inspekcji

zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji
i płukania sieci wOdociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do
wody.

spożycia nastąpi

po uzyskaniu pozytywnych wyników

badań

jakości

Uzasadnienie

W dniu 3 czerwca 2020 r. , w ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu zgodnie
z ustalonym na 2020 rok harmonogramem , pobrał do badań próbki wody z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę Ratoszyn , gmina Chodei w zakresie monitoringu parametrów grupy A
rozszerzonego o enterokoki.
Przeprowadzone w Laboratoryjnym Środowiskowym SGS Poiska Sp. z 0.0. ul. Cieszyńska
52A, 43-200 Pszezyna badania jakości wady , wykazały obecność enterokok6w w pr6bkach wody,
pobranej w dwóch punktach zgodności :
• sieć rozdzielcza hydrofornia Ratoszyn enterokoki - 6 jtk/100 mi,
• sieć wodociągowa Ratoszyn PierNszy 94 enterokoki - 4 jtk/100 mi,
co potwierdziły , cząstkowe wyniki z badań wady z dnia 08.06.2019 r., Nr 15393930, Nr 15393772.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 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.), wartość parametryczna enterokoków wynosi - O jtk/100 mi.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 59 z późn zm. ) jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1 spowodowało
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje
unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego
urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka
transportu , wycofanie z obrotu środka spożywczego , przedmiotu użytku , materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ
na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań , decyzje w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu .
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzen i a 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.), właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie cząstkowych wyników
z badań wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia
parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia , a jej jakość
zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem , po przeprowadzeniu oceny
bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celÓW
niż do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z § 21 ust. 7 cytowanego wyżej rozporządzen i a , w przypadku stwierdzenia braku
przydatności wody do spożycia , właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje
podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje term in ich realizacji.
Z kolei zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego wyżej rozporządzenia w przypadku stwierdzenia
braku przydatności wody do spożycia , przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem
ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Mając na uwadze powyższe , z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem
wody z przedmiotowego wodociągu, w której stwierdzono obecność enterokoków Państwowy
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Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdził brak przydatności wody do
oraz nakazał podjęcie stosownych działań naprawczych.
Woda z wodociągu nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet

spożycia

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji,
albowiem
zachodzi
konieczność
podjęcia
natychmiastowych
działań
z
uwagi
na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póżn . zm.)
Wobec

powyższego należało

orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwo wego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu Lubelskim w term inie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołana strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu Lubelskim.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu
Lubelskim oświadczenia 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 wnies ienia skargi do sądu
administracyjnego.
Na mocy art. 130 § 3 pkt. 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem
terminu wniesienia odwołania.
z up. Państ wo wego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opolu Lu belskim
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Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 Sekcja HŻŻ i PK wm
3. egzemplarz nr 3 aa
Do wiadomości :
1. Gmina Chodel ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel(poczta elektroniczna)
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul Pie lęgnia rek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim
ul. Józefowska 105, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna)
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