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" PECYZJA Nr3

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 1O4, 1o8 oraz 130 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 poz. 1257 z póżn, zm.)
ań.27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j, Dz. U. z2017 r, poz. 1261 z pożn. zm.), arl.22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151) oraz § 3, §20 ust 3,
Pkt 3, pkt 4, §21 ust, 1 pkt 4 oraz części C w tabeli 1 lp. 't załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017,poz.2294) oraz art. 12 ust. '1 ustawy z7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z2017 r. poz.328) po przeprowadzeniu kontroli jakości
wody pobranej w dniu 16.03.2018 r., z wodociągu sieciowego w Rychlikach iopisanej w protokole
Pobrania probek wody nr HK.4410.101,2018.DK,1, kod próbek: 112-113 oraz na podstawie sprawozdań
laboratoryj nych nr L/OBW-905 1 .2l 1 1 2120 1 8, L/OBW-905 1 .2l 1 1 3l2O1 8

sTWlERDZA

brak przydatnościwody do spożycia
w wodociągu RYCHL|K!

ze względu na wystąpienie ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli w wodzie i

NAKAZUJE

1. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
z wodociągu RYCHL|K| o braku przvdatności wodv do spozvcia.

2, Zapewnić odbiorcom zastępcze źrodło wody przydatnej do spożycia przez ludzi, do czasu
uzyskania pozytywnych badań wody z wodociągu RYCHL|Kl.
Woda zwlw wodociągu moze być uzywana do innych celów (np. do spłukiwania toalet,
czynności porządkowych itp.)

3. Doprowadzic jakośc wody w wodociągu RYCHLlKl pod względem mikrobiologicznym do wańości
wyma§anych w załączniku nr 1 część C w tabeli 1 lp. ,t rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia
7 grudnia 2Q17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz" U.2017,
poz,2294).

4. lnformować na bieżąco Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu
o podejmowanych działaniach zmiezających do zapewnienia właściwejjakości wody.

5. Po przeprowadzeniu działan naprawczych przedstawić sprawozdania z badań
mikrobiologicznych wody z wodociągu RYCHLlKl potwierdzających spełnienie wymagań
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz, U.2017, poz.2294).

Decyzji niniejszej w punkcie 1, 2 nadaje się na podgtawie ań. 108 Kodeksu postępowania
administracyjnego rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to niezbędne ze względu na ochronę
zdrowia i życia ludzkiego.

UzAsADNlENlE

W zbadanych probkach wody, pobranych w dniu 16.03.2018 r. z wodociągu sieciowego RYCHL|Kl
gm, Rychliki: SUW - woda podawana do sieci, siec budynek GZK, stwierdzono obecnośc bakterii grupy
coli w liczbie (odpowiednio): 11 jtld100 ml, 7 jtk/100 ml, co nie odpowiada wymaganiom określonym
w załączniku nr 1 część C w tabeli 1 lp. ,1 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoŚci wody pzeznaczonej do spożycia pżezludzl (Dz. U.2017, poz.2294).
Na podstawie analizy sprawozdań z badań probek wody nr L/OBW-9051.2l112t2018, L/OBW-
9051.2111312018, pobranych przez próbkobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w



Elblągu oraz przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów Państwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spozycla pzez ludzi,
ze względu na brak spełnienia wymagań mikrobiologicznych określonych w Mw załączniku - obecnośó
w ilości ponadnormatywnej bakterii grupy coli (11 jtkl100 ml) wobec warunkowo dopuszczalnej normy
<10 jtk/100 ml.
Zgodnie z zapisem § 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do uzycia jeśli
spełnia wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych.
Załącznik nr 1 do w/w rozpouądzenia, w,części C (wymagania mikrobiologiczne) stanowi, że woda
przeznaczona do picia nie może zawierać bakterii z grupy coli (norma 0 jtld100 ml) jednocześnie
dopuszczając warunkowo pojedyncze bakterie grupy coli w nieprzekraczalnej ilości <10 jtld100 ml,
wobec nieobecności w badanej próbce wody E coli i enterokokow.
Obecność bakterii z grupy coli w wodzie wodociągowej moze sygnalizować Mórne zanieczyszczenie.
Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie.
Zanieczyszczenie wody pod wzg|ędem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego, Woda w pewnych okolicznościach moze być czynnikiem chorobotwófczym, a nawet
epidemicznym, głównie chorób zakażnych przewodu pokarmowego, wywoływanych pzez bakterie,
wirusy i pasożyty. Długotnłale utrzymujące się zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami grupy coli moze
przyczyniaó się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Podjęcie działan naprawczych
jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, które
stanowi, ze woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli m.in. jest wolna od mikroorganizmów
chorobotwó r czy ch i pasozytów.
Każda niezgodnośc wańości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny
i zastosowania działan naprawczych w celu pzywrócenia jakości wody oraz poinformowania
konsumentów o stanie wody.
Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
lnspekcji Sanitarnej (t, j, Dz, U. z 2017 r. poz, 1261 z poźn. zm,). Ar1. 27 ust. 1 pzywołanej ustawy
stanowi, że w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy
inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyĄi, usunięcie w usta|onym terminie stwierdzonych uchybień.
Art. 37 zaś tego aktu prawnego określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej lnspekcji
San itarnej stosuje się pzepisy kodeksu postępowan ia ad m in istracyj nego.
\N związku z powyzszym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenla olaz mając na uwadze
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu sieciowego RYCHL|K|
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu ouekłjak w sentencji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomió Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Elblągu

pouczenie

Upzedza się stronę, że w razie niewykonania nałozonych obowiązków w Wznaczonym terminie, lub
braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będąśrodki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a, pkt
'12, p-pkt b ustawy z 17 czerwca '1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. lJ. z 2017 r.
poz,1201 zpoźn. zm.).

Od niniejszej decyĄi pzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego, Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni
od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania pzysługuje prawo
do zzeczenia się odwołania, o którym mowa powyzej. Zzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.

Otrzvmuia:
1. adresat
2. ala

Do wiadomości;

@ UrząO Cminy
14-411 Rychliki 86

2. Powiatowy lnspektoratWeterynarii
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108
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