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DE,CY Z,I A

NR 359/HK-47 I2O

(dotyczy wodoci4gu w Obojnie )

Dzialaj4c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt I, afi.27 ust I i oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 14
ma.Lca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanil.arnej (t1.Dz.rJ.22019 r. poz.59 zpohrt. zm), art.5 ust 1,
aft.12 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowytn zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Scielc6w (tj.Dz.IJ.22019 r.poz.1437 zpohn"zm. ), $ 3 ust. l, $ 21 ust. 1, ust.4 ust.7
roz:,potz4dzenia Ministra Zdrowiaz dniaT grudnia2077 r. roku w sprawie jako(ci wody przeznaczonej
do spozycia przezltdzi(Dz.U.z20I1 r.pctz.2294),orazart.104 $ I , art. 108 g 1 ustawy zdnia 14
czerwaa 1960 r. Kodelcs postgpowania administracyjnego (tj. Dz. IJ. z 2020 r. poz.256 z pohi.zm),
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarrry w Pyrzycach po przeanalizowaniu wynik6w badari
pr6bek wody pobranej w ramach kontroli urzgdowej w dniu 0L07 .2020 r. ( spraw ozdanie z badan
nr SP/BM/PW1955Q120 z dnia 03.07.2020 r. wylconanych przez Wojew6dzk4 Stacjg SanitarnoEpidemiologiczn4 w Szczecinie), z wodoci,4gu w Obojnie orazpo rozwaleniu stopnia zagroaenia dla
zdrowia
otzeka, i2woda z wodoci4gu w Obojmie, w kt6rej stwierdzono obecno5d bakterii grupy coli w
liczbie B jtk/100 rnl wody moze by6 warunkowo dopuszczona do spozycia do dnia 12.07.2020 r,
i nakazuje,'Wodoci4gi Zachodniopornorskie" Sp. z o.o. ul. I-ej Brygacly Legion6w 9,72-100

Goleni6w

1.
2.

skuteczne poinformowanie odbiorc6w wody z ww. wodoci4gu o warunkowym dopuszczeniu
wody do spoirycia, prowadzonych dzialaniach naprawczych, w tym dezynfekcji i koniecznoSci jej
przegotowywania przed spoLy ciem;
podjgcie skutecznych dzial' ;rtnaprawcz'ych, w tym dezynfekcji zmieruaj1cych do poprawy jakoSci
wody produkowanej przez wodoci4g w Obojnie oraz zapewnienie nie p6Zniej niZ od dnia
8.07 .2020 r. wody odpowiadaj4cej pod wzglgdern mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do
spozycia przezludzi, okre6lonym w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie iako,ici wody przeznaczonej dlo spozycia przez ludzi (Dz.IJ. 22017 r. poz.2294)

Decyzji w zakresie punlrtu 1,2 nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie
Przeprowadzone analizy pr6bek wody pobranej w dniu 07.01.2020 r. w ramach kontroli
urzqdowej z wodoci1gu w Obojnie wykaizaty obecno66 bakterii grupy coli w punkcie poboru w
hydlroforni po uzdatnieniu w ilo6ci B jtl/100 ml wody (sprawozdanie z badai nr
Sp/BM/PW955Q120 z dnia 03.0'/.2020 r.) W badanych pr6bkach nie stwierdzono obecno6ci
Escherichia coli i enterokok6w kalowych.
Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawieral bakterii grupy coli.
Wykazanie ich obecno6ci wskazuje na nir:odpowiednie uzdatnienie, wt6rne zanieczyszczenie lub
nadmi ern4 iloS6 substan cji odLyw czy ch.

W zwi4zl<u z obecnoSci4 bakterii grupy coli w wodzie z wodoci4gu w Obojnie w rozumieniu
rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do
spo2ycia przez ludzi nie odpowiada ona wyrnaganiom sanitarnyrn dla wody do spo2ycia.
Zgodnie z $ 3 ust. 7 irozporz4dzentia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez lttdzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludikiego,
jeZeli jest wolna od mikroorganizm6w chorobotw6rczych i paso446w w liczbie stanowi4cej
potr:ncjalne zagro|enie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stgzeniach stanowi4cych
potrrncjalne zagrohenie dla zdrowia ludzkiego . Zgodnie z $ 2f ust. 1, ust.4 ust.7 rozporz4dzenia
Mirristra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2011 r. roku w sprawie jalco6ci wody przeznaczonej do spozycia
prz<>zltdzi. WaSciwy pafistwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o kt6rym mowa w
$ 10 stwierdza warunkow4 przydatnoSi wody do spozycia w przypadkach o kt6rych mowa w ust.2-4.
Warunkow4 przydatno6i wody do spozycizr, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3, wla$ciwy pafistwowy
inspektor sanitarny moZe stwierdzid w przypadku stwierdzenia przekrocienia w badanej-probce wody
wskaZnikowych pararnetr6w mikrobiologioznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku
przerkroczenia warto6ci parametrycznej < 10 jtk (NPLy100 ml dla pararnetru bakterie grupy coli,
badari jako6ci wody wylcluczaj4cych obecnoS6 w badanej pr6bce pararnetru Escherichii coli i
enterokoki oraz uzrania stwierdzonej niezgodnoSci za nieistotn4, niestwarzaj4c4 zagroaenia dla
zdr <>w ta, przy j ednocze snym po dj gciu o dp owi ed ni ch dzialzlrt naprawczych.

IJznano, po rozwaLeniu stopnia zagroAenia zdrowotnego,, i2 ze wzglgdu na rcdzaj przekroczeti n,trm
mozliwe jest walunkowe dopuszczenie wody do spozycia przez ludzi produkowanej przez wodooi4g
w Obojnie, po przegotowaniu, do czasu przeprowadzenie shutecznych dzia\ai naprawazyah Zgo<lnie

art.5ustlustawyzdniaJczerwca20Olr.ozbiororvymzaopalrzeniuwwodgiodprowadzaniu
Sciek6w przedsigbiorstwo wodoci4gowe ma obowi4zek zapewnid nale\'L4 jako66 dostat'czanej wody.
W zwi4zku z povrryiszym naleialo naloZy6, na ,,Vy'odoci4gi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.
obowi4zek doprowadzenia jako6ci wody pod wzglgdem mikrobiologicznym z ww. wodoci4gu do
warto5ci zgodnej z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie jakoici
wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi nie poLniej niL od dnia 1,3.01 .2020 r. Terrnin wykonania
tego obowi4zlrt wyznaczono na dziefi 12.01.2020 r., uznaj4c, 2e jest odpowiedni do podjqcia
skutecznych dziatah naprawczych. Ustalaj4c ten termin tvzigto pod uwagg talcZe interes spoleczny w
jak najszybszym doprowa.dzeniu wody do wla6ciwej i bezpiecznej jakoSci.
Maj4c na uwadze opisany powy2ej stan faktyczny stwierdza sig, Ze naLuszenie wyrnagaf
zdrowotnych nast4pilo zprzyazyn zaleiznych od strony, oo stanowi przeslankg do *ydania decyz,ii
na podstawie aft. 27 tst. i ustawy z, dnia L4 marca i!)85 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarncj
nakazuj 4cej usunigcie uctrybief
.

Na podstawie arl. 108 $

punktu

I,2

1

Kodeks postgpowania adrninistracyjnego decyzji

w zakresie

nadano rygor natychmiastowej wykonalno6ci ze wzglgdlu na zagrohenie zdrowia

i Lycia

ludzkiego.
Jednocze6nie Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, i2 ze
wzglgdu na bezporirednie zagroZenie zdrowotne, na podstawie ar1. 10 $ 2 I(odeksu postgpowania
adnrinistracyjnego odst4piono od zasady okre$lonej w aft. 10 S 1 ezyli zapewnienia stronie
czynnego udzialu w postgpowaniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sLvLry odwolanie do Zachodniopomorskiego Pafistwowego
Wojew6dzkiego Inspekl.ora Sanitarnego w Szczecinie, kt6r'e wnosi sig za po6rednictr,vem
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego v/ Pyrzycach w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decy zji stronier.
Zgodnie z art. 127 a $ 1 i 2I(pa, w trakcie biegu terminr.r do wniesienia odwolania stt'ona moze z,rzec
sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu adminir;tlacji publicznej, kt6ry wydal decyzjg.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o ztzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna (nie sluZy od

niej odwolanie w administracyjnyrn toku instancji lub wniosek o ponowne rczpatrzenie sprawy- ar1.
16 $ 1 Kpa) i prawomocna ( nie mozna jej zaskarLryI do s4du- aft.76 $ 3 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jeLelijest zgodna
z 21daniem wszystkich stlon lub jeLeli wszystkie strony zrzekLy sig prawa do wniesienia odwolania
(art.130$4l(pa).
Zgodnie a aft. 13 0 $ 3 pkt 1 kpa ze wzglgdu na nadanie decyzji w zakresie punktu 1,2 decyzji
rygoru natychrniastowej wykonalno$ci, wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyz,ii w
zakresie punktu 7,2 decyzji.

Otrzymujq:
Wodoci4gi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I-ej Brygady Legion6w 9
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEI(TOR SANITARNY
W PYRZYCACH
ul. Mtodych Technik6w 5a
14-2OO

PYRZYCE

Pynyce, dnia 03.01.2020 r.

NIfI(.1330 .4.2020

KOMUNII(AT I\R. O9i2O
W SPRAWXE
OZYCIA

woDV Z WODOCrdGu w OBO.INIE

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wPyrzycach infonluje odbiorc6w
wody z
wrrdoci4gu w Obojnie, gm. Pyrzyc e, 2e w pr6bkach wody pobranej z wodociqgu
stwierclzono

bakterie grupy coli

w ilosci ponizej 10 jtk w

100

ml wody. W

baclanych pr6bkach nie

stwierdzono obecnoSci Escherichia coli i enterokok6w.
Uzdatniona rvoda dostalczana konsumentom nie powinna zawieralbakterii grupy
coli.
Wykazanie ich obecnoSci wskazuje na rrieodpowiednie uzdatnienie, rvt6rne
zanieczyszczenie
lnb nadmieln4 i1oS6 substancji od|y.wczych.

Po rczwaaeniu stopnia zagrolenia dla zdrowia, Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pytzycach wydal decyzjg dopvszczaj4c4 warunkowo clo spo2ycia
wodg do dnia
12.07.2020 r.

Woda maite by firywana do picia,
mycia zqb6wrwayzyw i owoc6w spoz5rwanych na surowo

psw@

Do innych cel6w woda moite by6 stosowana bez ograniczefi.
Z uwagi na prowadzonq dezynfekcj Q moze nast4pii pogorszenie smaku i
zapachu wody ze wzglqdu na obecrro66 chloru w wodzie.
Jednocze$nie zobowi4zano proclucenta

wody do podjgcia skutecznych

dztatan

naptrawczych, w tym dezynfekcjg, maj4cych na celu doprowadzenie jakoSci
wocly dostarczanei
pocf wzglgdern mikrobiologicznym do wlasciwej jakosci

oc1 dnia 13.07.2020 r.
'W przypadku
poprawy (lub pogorszenia) jakoSci wody zostanie wydany kolejny

komunikat.

p.

P,'u(sTtvolvY PO\ytATowY

0.

INSPEKTOR SANTTARNY

r rt,1

r

i t

t2. M

it.osloy{t

I I er-o

sytnowicz-Bqk

