
Nasz znak: PPIS.HŚ.9 O20.2.21.1 6.2022.SK
Dotyczy: wodociągu publicznego w Dębowej Górze

Skierniewice, dnia 10 listopada2022 r.

Gmina skierniewice
ul. ReymontaZ3
96-100 Skiemiewice

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:
-art.4 ust. 1, art, 12 ust. l, art,37 ust. l ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U" z202l r. poz. 195 zpożn.zm),
- ar1. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czetwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2O20 r. poz.2028),
- § 2l ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust.6 rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia7 grudnia 2OI7 r.

w sPrawie jakoŚci wody ptzeznaczonej do spozycia przezlldzi (Dz.lJ. z2017 r. poz. 2294),
- otaz art. 104 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2022 r. poz.2000)
w oparciu o raport z badan z dnla 10.1|.2022 r. NR OL.9052.PBSiSP.505,436.|,2022
wYkonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skiemiewicach probki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej do badania * ani"
07.I1.2022 r" z wodociągu Dębowa Góra,

stwierdza
\ł/arunkowa przydatność wody do spożycia z wodociagu Debowa Góra

Ze względu na wystąpieni ę zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj ogólnej |iczby
mikroorganizmów na agalzę w 2ż" C po 72 h w ilości >300 j.t.k. w 1 ml wody

oraZ
nakazuje:

l. w terminie do dnia 12 grudnia 20ż? r. doprowadzić jakośó
mikrobiologicznym, tj ogólnej liczby mikroorganizmów w
publicznego Dębowa Góra do norm określonych w załączniku nr
do rczpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w

wody pod względem
22o C z wodociągu
1 część Ctabęlal i2
sprawie jakości wody

wody zgodną z § 2I ust. 4
do spożycia przez ludzi,
ml, Escherichia coli

przęznaazonęi do spożycia przez ltrdzi,
2. w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. utrzymywać jakość

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
tj, bakterie grupy coli <l0 jtk (NPL)/100
i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,

3. niezwłocznie powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spoĄcia
z wodociągu publicznego w Dębowej Górze o warunkowej przydatności wody
do spożycia po jej uprzednim przegotowaniuo

4. w terminie do dnia 18 listopada 20ż2 r poinformowac Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych
oraz ich zakresie.



UZASADNIENIE

W dniu 07j1.2022 r. Państw,owy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
dokonał kontroli jakości wody wodociągu w Dębowej Gorze w zakresię parametrów

monitoringu kontrolnego. W probce pobranej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa

w Dębowej Górze stwierdzono ponadnormatywną warlość wskaźnika ogólnej ltczby
mikroorganizmów na agarze w 22o C po 7ż h w ilo,ści >300 j.t.k. w 1 ml wody

raport iwyników badań z 10.11.2022 r., NR OL.9052.PBSiSP.505.436.1,.2022, wykonanych
przezOddziałLaboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

Zgodnie z § 2l ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia Ż0I7 r.
w sprawii jakości wody przeznaczonej do spożycia przęz ludzi właściwy państwowy inspektOr

sanilarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań

z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o ktorych mowa
w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów
harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przęz podmioty wykonujące badania jakości

wody w |aboratoriach, o ktorych mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodnoŚci
stwierdza warunkową przydatność wody do spozycia w przypadkach, o których mowa
w § 2l ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spozycia
właściwy państwowy inspektor sanitarny moze stwięrdzić w przypadku stwierdzenia
przekroczenia w badanej probce wody wskazniko!\ych parametrów mikrobiologicznych
otaz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia,
przy j ednocze sny m podj ę ciu o dpowiedn tch działań naprawc zy ch.

Na podstawie analtzy wynikow badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Dębowej Górze
jest warunkowo przydatna do spozycia ptzez ludzi, poniewaz pod względem mikrobiologicznym
nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
ptzeznaczonej do spozycia przęz ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 7

część A ww. rozporządzenia.
Na podstawie art. l0 § 2 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego ze wzg|ędu na niebezpieczeństwo dla zdrowia t Ącla ludzkiego odstąpiono
od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie
czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe
w Skierniewicach orzękłjak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

POUCZENIE:
Od niniejszej decyĄi słuzy stronie odwołanie do Łodzkiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódż ul. Wodna 40, za pośrednictwem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice,
ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie l4 dni od daty otrzymania decyzlt.

W trakcie biegu terłninu do wniesienia odwołania strona może zIzec się plawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, ktory wydał decyilę.
Z dntem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczęniu się prawa

i prawomocna, co oznacza, ze podl piu i brak iest mozliwości jej zaskarżeniai"\
do wojewódzkiego sądu admini

Otrz}zmują:
1. Gmina Skierniewice

ul. Reymonta 23, 9 6-1 00 Skienliew
ż. Łodzki Paristwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40,90-046 Łódż
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