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Przedsiębior§two Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp.zo.o.wPrzysusze

ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
dot: wodociagu publicznego
przvsucha

DECYZIA
Dzińając na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnta 1,4 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t1. Dz. U. z ż021r. poz. I95),
art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7 czetwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020r. poz. 2028)
sprawie jakoŚci
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia 2017r, w
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. zż0l7r., PoZ.2294),
art. 10 § 2, art. 104 i art. 108 § 1 i art. 130 § 1,2i3 Ustawy zdnia14 czetwca 1960 r. Kodeks
p o s t ępow ania admini s tr acyj ne go (Dz.U. z 202Ir. poz, 7 3 5),
orazna podstawie:
informacji pozyskanej w dniu I8.10,2OżIr. z\aboratorium PSSE w Radomiu dot. próbki wodY
pobranej w dniu O4.I0.202Ir. z wodociągu publicznego Przysucha - puŃt poboru Świetlica Wiejska Wistka 31.26,400 Przysucha

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w przysusze
nakazuje:

L

Doprowadzić jakośćwody pod względem mikrobiologicznym w wodociqgu publicznYm
przysucha do wymagań określonych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20l7r. w spruńe jakościwody przeznaczonej do spożycia PrZeZ ludzi
(Dz, U. z 2017, poz, 2294),

2.

poinformować konsumentów o możliwościspożywania wody po przegotowaniu.

3.

powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o podjętYch
działaniach naprawczych, majqcych na celu poprawę jakościwody pod względem
mikrobiologicznym.

przeznaczonej do spoŻycia przez ludZi
z wodociqgu publicznego Przysucha, który stanowić będzie potwierdzenie efektYwnoŚci

4. płzedstawić wynik badania jakościwody
przep rowadzonyc h działań nap r aw c zyc h.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji
naaaje się rygor natvchmiastowei wykonalności z uwagi na ochronę Życia i zdrowia
ludzkiego.
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odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest
26-400 Przvsucha.

PGKiM

Sp. z o.o. w Przysusze, ul. Targowa 52;

W razie nie wykonania obowtązku nałozonego decyzją w wyżej podanym terminie zostaną

podjęte czynnoŚci egzekucyjne na podstawie ustawy z dnta 17 częrwca 1966r. o postęPowaniu
egzekucyinymw administracji (Dz. U. z2020r,poz.1427 ),

uzasadnienie
Do zadańpaństwowej Inspekcji Sanitarnej na\eży - w myślprzepisu z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawY
z dnia 14 marca 1985 r.-o państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.Dz.U. z Ż02Ir.poz. l95) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, a w jego ramach ,,kontrola ptzestrzegania
pizepisów określających wymagania

hi

gieniczne i zdrowotne",

przez ludzi
Wymagani a higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przęznaczonej do spożycia
określarozporŹądzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w sPrawie jakoŚci wodY
przeznaczońei dó spożycia przez ludzi (Dz.IJ. 20I7r. poz. ż294). W myślprzePisów § 3 ust. 1
pr.t r ,,IĘodi iest Żdałna clo użycia, jeżeli jest wolna od milłoorganizmów chorobotwórczYch
(...) i sPełniała
i pasoiytów ń hczbte stanowiqcej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
wymagania:
(...)".
1) mik"robiologiczne określone w częściC Tab. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia

Dnia 14.10 .202Ir, próbkobiorca Powiatowej Stacj i Sanitarno - Epidemiologicznej w Przysusze
w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych probkę wody z wodociągu
-_Świetiica Wiejska Wistka 31;
unktu
jtk
0jtk/,
/ norma ZeąnO Przysucha - bakterie grupy coli - 6
zdrowotnych wynikających z rozporządzenia
i
ńĘienicznych
*y111uguR
co stanowi naruszenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do sPoŻYcia
przez ludzi (Dz.TJ. z 20I7r. poz.2294).
iak wynik a z tteściart. ż7 tlst. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - ,,w razie
stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowY insPektor sanitarnY
nakazuje, w drodze decyzji, usinięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchYbień".
||Llo

Mając na uwadze treśćpowyższych przepisów oraz na podstawie art. I04 § 1 k.p.a., który
publicznej załatwia sprawę przez wydanie decYzjf'
stanowi, że ),organ administracji
-Sanitarny
państwowy rowńowy Inspektor
w Przysusze wydał niniejszą decyzję i zobowiązaŁ
prrysusze
pGKiM Sp. z o.o. w
ul. Targowa 52; 26-400 Prrysucha, do podjęcia działań
,rup"arocrych w zakresie określonym w pkt. 1-4 decyzji,

W

związku

z

powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w

PzYsusze

postanowił jak w sentencji.

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.u., niniejszej decyzji nadano rygor naĘchmiastowej

wykonalnościz mocy prawa, stosownie do regulacji § 3 ust.l pkt 1 rozporządzenia Ministra
przez ludzi
ZÓrowia z dnia7 gruónia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
(Dz. U. z 20I7r., poz. 2ż94).
Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Przysusze nini iqzei rlecvzii nadał rvgor nat
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POUCZENIE:
od decl,zji niniejszej służystronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego InsPektora
Sanitarnego w Warszawie, u|. Żelazna 79 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego
1.

Inspektora Sanitarnego w Prrysusze, ul. Szkolna 7 w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Stróna ma możliw ośćzrzeczenia się prawa wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia
do 'państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze oŚwiadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna
i prarvomocna.
k.p.a. do decyzji, której nadano rygor
2, Jak stanowi przepis z art. 130
isu z art. 130 § 2 k.p.a., co oznacza,
natychmiastowej wykonalności, nie
1z wnleslenl

PŃ§TwowY

IN§PEKToR
w

mgllnł. Jolanta

Otrzymuje:
1 . AdreSat.

2. Na.

Qa ztłrotnym pohłierdzeniem odbioru)

Do wiadomości:
1, Burmistrz Gminv i Miasta Prz]ysucha. Pl. Kolberga l 1: 26-400 Przysucha.
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