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DECYZTA nr ?B/t02$

Faristwowy Powiatoltry Inspektor Sanitarny w Proszowicach dzia.lajqc na podstawie art. 12

ust 1, art" 27 ust' 1, aft, 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o paristwowej inspekcji
sanitarnej (tekst jednolity: Dz. u. z z0j.9r, poz. 59 z p6Ln" zm,), art. 1"04 ustawy z dnia 14

aerwca 1960 r. Kodeks Postqpowania Adnrinistracyjnego gednolity: Dz, U. z 2020 r./ poz.

256 zpofn.zm.), wzwiqzku z g 3 ust. 3 pkt 1, g 6 ust 1 lit c, g 21 ust. 1 pkt 3, g 27 ust. Z
Rozpoaqdzenia Ministra Zdrewia z dnia 7 grudnia 2AI7r, w sprawle jakosci wody
przeznaczonei do spozycia przezludzi (Dz. rJ. z2AI7r., poz.2294), a|t. 5 ust. 1 i art. 12 ust,
1 Ustawy z dnia 7 czetwca 20oLr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzeniu 6ciekdrry (tekst jednofity; Dz. u. z 2019 r.t paz, l43T z potn. zrn.) po

zapoznanlu sig z wynikiern badania wody pobranej w dniu 35,09"2020 r. ze statego punktu

zgodnoSci dFa wodociqgu publicznego Modrzany *Stacja Uzdatniania Wody Modrzany, 3Z-fiA
Koszyce (sprawozdanie z badari nr 1W2363/NS/2020 z dnta 18.09,2020 r.)

Stwlerd=a

warunkowq przydatnojci wody do spoZycia przez ludzi pochodzqcej z wodociqgu

publicznego Modrzany pod wzglqde m mikrob jolog icznym i fizykochernicznym

Wsda do spo2ycia przez ludzi oraz do cel6w higienicznych wymaga przegctowania
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ie kwestionowanych parametrdw celem
Rozpoaqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia T

eznaczonej dospozycia przeztrudzi (Dz. u,

pektorowi Sanitarnenru
terminem jch realizacji

anych orcz planowanych
lezytej jako6ci dosta rczanej

PfZed'lozenie Pafistwowemu Powiatowernu Inspekto,rowi sanitarnemu w proszowicach
wynik6w badalr jako6ci wody w zakresie wymagar,r i pai-ametrow objqtychmonitoringiem zgodnie z czqsciq A I c tabela nr L i 2 za*qcznika nr 1 dorozporzqdzenia,

\,/

lJzesadiliemie

w dniu 1'5 wrzeinia 2.02a r. pobrano pr6bkq wody ze stalego punktu zgodno6ci dla
wodociqgu publicznego Modrzany, celem pzeprowadzenia badari laboratoryjnych w ramach
biezqcego nadzoru sanitarnego nacl jako6ciq wody. prdbkg wody pobrano w punkcie
zgodnoScl * stacja uzdatniania wody Modzany, 32-130 Koszyce.
w badanej prdbce wody stwierdzono rzekroczenie parametru mikrobiologicznego
i fizykochemicznego tj" :

^ stwlerdzono przekroczenie og6lnej liczby mikroorganizmdw w temp. zz" c po 6g*4 h
w iloici powyzej 3000 jtk w l- ml oraz stwierdzono nieakceptowalny zapach (sprawozdani€
z badan nr lWlZ363lNSi20Z0 z dnia 18.09,2020 r,).

Badanie pr6bki wody przeprowadza{a woiewddzka stacja sanitarno-fpidemiologiczna
w Krakowie, oddzial Laboratoryiny Badania wody, ul. prqdnick a 7s, 3l_202 Krak6w.

Prdbka wody pobrana przez przedstawiciera paristwowego powiatowego Inspektora
sanitarnego w Proszowicach nie spe{niata wymagari okre6lonych w zalqczniku nr 1 punkt c
tabela nr 1, lp. 2 oraz tabela nr 2, lp. L4 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowja z dnia 7 grudnia
2ar7 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z zar7r, poz.
2294), z uwagi na:

- przekroczenie ogSlnej Jiczby mikroorganizm6w w temp. 22"C po 68+4 6 powyzej 3000 jtk
w 1 ml' Natomiast ogdlna liczba mikroorganizmdw w temp. 22"c po 72 h nie powinna
przekroczyt' war-toi6ci 100 jtk/Im}, w wodzie przeznaczonej do spozycia wprowadzanej do
sieci oraz 200 jtk/l ml w kranie u konsumenta, Pona dto, z uwagi na nieakceptowalny
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zapacl-t/ ktdry to parametr wfnien byi alcceptowalny prze? konsumentdw i bez
nieprawidlowych zm ian.

l{a podstawle $ 21 RozporzEdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2,0L7 r. w sprawie
jakojci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz. u, z 2077r., poz, 22g4) wlaSciwy
terenowo PPIS biorqc pod uwagq sprawozdania z paeprowadzonych badalr wody moze
stwierdzii przydatno6i wody do spozycia, przydatno:i6 wody do spozycia na warunkach
przyznanego odstqpstwa, warunkowq przydatnosi wody do spozycia lub brak przydatnoSci
wody do spozycia,

wobec wskazanego w spt"awozdaniu z badan wody pzekroczenia parametru
mikrobiologicznego, stosownie do $ 21 ust" 1 pkt 3 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia ?-0r7 w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. u. zZar7r.,
poz' 2294) Pafistwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w proszowicach stwierdza
waruatkcwq praydatno6ci uredy elo spo*yci*, pochodz qcel z woclociqgu publiczneco
Modrzany.

zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 1 i ust' 3 pkt. 1 razporzqdz,enla Ministra Zdrowia woda jest zdatna
do uzycla, jezefi jest wolna od mikroorganizm6w chorobotwdrczych i pasozyt6w w liczbie
stanowlEcej potencjalne zagro2enie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stqzeniach
stanowiqcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia fudzkiego oraz nie wykazuje agresywnycn
w{a6ciwodci kcrozyjnych i spe{nia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne okreslone
w zalqcznikach LA oraz lC.

og6lna iiczba mikroorganizmdw stanowi wskaZnik skutecznoSci prowadzenia procesdw
uzdatnianla i derynfekcji wody" To parametr informujqcy o mozliwo$ci wystqpienia w wodzie
skazenia mogQcego stanowii zagro2enie dla zdrowia konsument6w. obecnosd
mikroorganizmow w wodzie sugeruje niewystarczajqcq jej uzdatnianie lub wt6rne jej
skazenie' aznaczana og6lna liczba mikroorganizmdw to z reguly naturatne organizmy
wystqpujEce w wodach czy glebie, przyjmuje sig, ze je6ri wystqpujq ricznie w6wczas s4
wska2nikienr zanieczysztzenia organicznego. 5q to organizmy bardzo rozpowszechnione
i rozkladajqce marLwq materig organlcznq, Baklerie realizujqce te procesy rozwijajq sig
gldwnie na filtrach tworzqc tzw. blonq biologicznq, Ale jesli okre6lone wskainiki przedostanq
sig przez fiftry wciwczas mogQ siq rozwijai tarn gdzie malq pozywkq _ czyli na sleci
wodociqgcwej, w zbiornikach wody czystej. Stqd tak wazne jest maksymalne uizdatnienie
wody wodociqgowej - co wplywa bezpo$rednio na Ew. stabilno6f biologicznq wody.
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Przyczynanti powstawania zapachu wody rnogq bvt zanieczyszcaenia chemiczne
nieorganiczne i organiczne naturalnego pochodzenla , organizmy tub procesy biologiczne,
zanieczyszcz.enia syrltetycznymi sulrstancjami chemicznymi, produktami korozji lub
powstajqcymi w wyniku problemdw w uzdatnianiu wody, Nieakceptowalny zapach moze byc
oznakq obecno6ci substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia,

Majqc na uwadze powy2sze pahstwowy powiatowy

stwierdzit warunkowq przydatnodci wody do spozycia z

Inspektor Sanitarny w proszowicach

wodociqgu publicznego Modaanv.

Kazda niezgodno6d wartoscl parametrdw, ustalonych dfa celdw kontroli wymagat Llstafenia
pr"zyczyriY' zastosowa*ia dzia&** *aprawezych vv eelul przywydcenia jako6ci
i polnfcrrnowania ko*.lsex:n entdvo.

Podjqcie dzialan naprawczych jest niezbqclne w celu spetnienia zapisu g 3 ust. 1 i 3 pkt,1
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia. Za wykonanie obowiqzkdw odpowiada Gminne
przedsiqbiorstwo Gospodarki Kon'iu*alnej w Koszycach Spdtka z p.e.i Wfostcwice 7a, 32-130
Koszyce.

W dniu 7B'09,2a2{} r' przeclstawiciel Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Proszowicach poinforrnowal telefonicznie wtadcicieia/adminfstratora wodociqgu o wyniku
badania wody i stwierdzonych pzekrcczeniach oraz o obowiazkach
w{aiclciefa/admlnistratora wodociqgu wynikajqcych z przeplsdw pr*wnvch.

Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Froszowicach wydajqc nlniejszq decyzjq
kierowal siq zasadq, iz woda pitna musi byi jak najlepszej jakoSci,

Na podstawie art, 10 5 2 k.p.a, Paristr,vowy Powiatowy Inspektor sanitarny w proszowicach

odstqpil od obowiqzku zapewnienia stronie czynnego udzialu w postgpowaniu przed

wydaniem clecyzji, ze wzglqdu na niebezpieczefistwo dla zdrowla ludzkieqo.

W zwiqzku z powy2szym postanowiono jak w sentencji.
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2.

pouczenie

ie do Malopolskiego kienn
31-202 Krak6w, 

-za 
;;;;

proszowicach, w dnia

iarg uplywajqcych termin6w ich wykonania, nalezy
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ti,;I strony orae ich

anta 
istracji nublicznej
czenie pisma pod

e biegu terminu do wniesienia odwolania
nia wobec organu administracji publicznej,

9 2' z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu siq

5Ii#:.*", IJ.L-#:fl3Jj"-olania 
przez ostatniq .* 

't'on ioitspowania, deryzja iti3e siq

6, Zgndnie z art, I"3S k.p,a.

nia decyzja nie ulega wykonaniu.
nie decyzji,

wykonalno6ci (art. 108);
antu z mocy ustawy

terminu do wniesienia odwolanla, je2eli jestli wszystkie strony zrzekly siq'irawa Oo

Otzymuje:
L, Adresat
2. Burrnistrz Miasta i Gminy Koszyce, ur, Erzbiety Lokietkdwny 14, 32-r.30 Koszyce3' starosta Powiatu proszowickiego, 32-100 proszowice/ ur, 3,go Maja 724'ula

p,p. w"lado.np6ci:

1' Powiatowy Lekarz weterynarii' 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymary - siedleckieqo 2

Wyk, M,K-M, 12 386-00-tS wew. 205
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