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ONS-H K.4600.1.11.11.2018

Komunikat o braku przydatnotcl wody do spotycla
z wodocl!gu zblorowego zaopatrzenla w wod, Kraczewice, Gmina Ponlatowa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje,
2e w badanlach jakoeci wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wodQ - Kraczewice,
gmina Poniatowa, zaopatrujEcego nastQpujgce miejscowooci:

• Amina Ponlatowq, p9wiat opolalcl - Kraczewice RzEidowe, Kraczewice Prywatne,
Poniatowa Kolonia I, Poniatowa Kolonia II, Kolonia Szczuczkl;

* gmina VVojclechow, Dowlat Iubblj(j - Szczuczki (20 gospodarstw), Szczuczki VI Kolonia;

w dniu 08.09.2018 r. stwierdzono przekroczenia parametrOw mikrobiologlcznych.

Woda nie nadaJ, sl do spotycla.

Trwajat prace maJi ,ce na celu przywrOcenle jakoki wody zgodnie z rozporzkdzenlem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawls jakotci wady przeznaczonej do spotycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga
Wodq z kranu motna utywao wyt ,cznle do prac porzgdkowych (np. mycia podfdg),
sptukiwanla toalet I pranla w temperaturze powytej 60°C.

Zalecenie obowiszuje do czasu wydanla kolejnego komunikatu.
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INSPI?KTOR SANITARNY

W OPOLU LUBELSKIM

24-300 Opole Lubelekle, ul. Pulawska 1
tel„ fax 81 827 20 41

psse.apqjautelskieopia,ao_ v.ul
http;//psseopolelubelskle.pis.gov.pl

ONS-H K.4800.2.11.11.2018 Ominne Przedslcbloretwo
Gospodarkl KomunalneJ Sp. z o.o,
ul. Mfodzietowa 4
24-320 Ponlatowa

DECYZJA Nr ONS — HK 402,1.20.2018

DziafaJe .c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Par stwowej Inspekcjl Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017, poz,1261 z pdtn. zm,),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenlu w wodq 1 zbiorowym
odprowadzaniu aclekbw (tJ. Dz. U. z 2018 r., poz. 1192), § 3 ust.1, § 21 ust, 1 pkt. 4
rozporzqdzenia Minlstra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoaci wody przeznaczonej
do spotycia przez Iudzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art 10 § 2, art.104 § 1 1 108 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1980 r. kodeke postgpowanla adminlatracyjnego (tj. Dz, U. z 2017 r., poz. 1257
z pd n. zm.), po zapoznanlu slot z raportaml z badat wody z dnla 06,09.2018 r.,
Nr OLB-HK.821-367/Z/18; Nr OLB-HK.821-388/Z/18; Nr OLB-HK.821-369/Z/18; Nr OLB-HK.821-
370/Z/18, przeprowadzonych w Oddzlale Laboratoryjnym Powlatowej StacJl Sanitarno —
Epldemlologlcznej w Janowle Lubelskim.

Parstwowy Powlatowy Inspsktor Sanitarny w Opolu Lubelskim,

stwlerdza

brak przydatno*cl wody do spo±ycia przez Iudzl z wodocl4 ,gu zblorowego zaopatrzenlu
w wody Kraczewice, Gmina Ponlatowa

nakazuje

1. podjccie przez zarzadcl wodociggu skutecznych dziafar naprawczych, majatcych
na celu doprowedzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodoclsg, do stanu
zgodnego z obowigzuj,cymi przeplsami, okreilonymi w zaf,cznIku nr 1 w czQici A
tabela 1 i w czgeci C tabela 1 do rozporz .dzenia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnla 2017 r.
w sprawie jakoicl wody przeznaczonej do spotycla przez Iudzi (Dz. U, z 2017 r,, poz. 2294);

2. niezwtoczne poinformowanie wszystklch utytkownikow wodocletgu, to woda w obecnym
etanle nie nadaje slots do spotycia przez Iudzi;

3. zapewnienle konsumentom wody do spotycla, o odpowiednieJ Jakoaci zdrowotnej;

4. poinformowanle Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim,
o prowadzonych na wodoclagu dzlataniach naprawczych;

5. wykonanle badari jakoici wody, w ramach kontroll wewnQtrznej, w mlejscu wprowadzanla wody
do siacl wodociggowej oraz w punktach na sieci wodociapowej, pozwalajgcych na ocen r
skutecznoici przeprowadzonych dzlafah naprawczych;

6. przekazywanle Pahstwowemu Powlatowemu Inspektorowl Sanitarnemu w Opolu Lubelskim
wynikdw z badah Jakoici wody, prowadzonych po podjcciu dzlafat naprawczych;
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Jednocze*nle zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociagowej w ruchu jedynle, w celu dokonania skutecznej
dezynfekcji i plukania sieci wodociagowej oraz korzystania z wody wyfstcznle
do splukiwania toalet, sprzatania i prania w temperaturze powytej 60°C.

Ponowne dopuszczenie wody do spotycia nastjpi po uzyskaniu pozytywnych wynikhw badar
jakoaci wody.

Na podstawie art. 108 §1 k.p.a. decyzjl nadaje alQ rygor natychmlaatoweJ wykonalnotci.

UZASADNIENIE

W dniu 3 wrzeania 2018 r. w ramach kontroll wewnQtrznej, na zlecenie Gminnego
PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, w Poniatowej, upowatnlony pracownik
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Lubelaklm pobrat do badania, prdbki wody
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wodQ w Kraczewicach.

Przeprowadzone w Oddziale Laboratoryjnym Powlatowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Janowie Lubelaklm uI. Wojska Polskiego 28, badania prbbek wody pobranej
z czterech punktow zgodnobci, wykazaty przekroczenia parametrbw mikrobiologicznych:

• sled rozdzlelcza-hydrofornia Kraczewlce - bakterie grupy coli -1 jtk/100 ml;
enterokoki - 8 jtk/100mI;

• sled wodociaowa-Kraczewice Prywatne Szkota - bakterie grupy coli - 3 jtk/100 ml;
enterokoki - 3 jtk/100 ml;

• sied wodoclagowa-Kraczewlce Prywatne 16 - enterokoki -2 jtk/100 ml;
• sled wodociggowa-Szczuczki-Kolonia 26 - bakterie grupy coif -4 jtk/100 ml;

raporty z badah z dnia 06.09.2018 r. Nr OLB-HK.821-367/Z/18; Nr OLB-HK.821 -368/Z/18; Nr OLB-
HK.821-389/Z/18; Nr OLB-HK.821 .370/Z/18

Woda z przedmiotowego wodociagu nie odpowiada wymaganfom mikroblologicznym
zawartym w zafaczniku nr 1 czQ$b A tabela 1 1 cz$$G C tabela 1 do rozporzadzenia Mlnlstra
Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spotycia przez Iudzi
(Dz. U, z 2017 r., poz. 2294).

Wedfug cytowanego wy2ej rozporzadzenia, dopuszczalna wartoth parametryczna bakteril
grupy coil -0 jtk/100 ml, enterokoki - 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Pahstwowej Inspekcjl Sanitarnej (tj. Oz. U. z 2017 r.,
poz. 1261 z pbtn. zm .) jeteli naruszenle wymagar, o ktbrych rnowa w ust. 1, spowodowato
bezpotrednie zagrotenle tycia lub zdrowia ludzi, Pahstwowy Inspektor Sanitarny nakazuje
unieruchomlenie zaktadu pracy lub jego czQici (stanowiska pracy, maszyny tub Innega
urzadzenia), zamkniQcie obiektu utytecznoeci publicznej, wyfaczenie z eksploatacjl irodka
traneportu, wycofanie z obrotu arodka spotywczego, przedmiotu u2ytku, materlatbw 1 wyrobbw
przeznaczonych do kontaktu z tywnoecia, kosmetyku lub innego wyrobu mogacego mieb wptyw na
zdrowle Iudzl albo podjQcle lub zaprzestanle innych dzlatar ; decyzje w tych eprawach podlegaja
natychmiastowemu wykonaniu.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporzkdzenia Ministra Zdrowla z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie jakoAcf wody przeznaczonej do spotycia przez Iudzl (Da, U, z 2017 r.,
poz. 2294), wtaiciwy Pahstwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny na podstawie raportdw
z badar5 wody, stwierdza brak przydatnoaci wody do spotycia.

Zgodnie z § 21 ust. 7 cytowanego wytej rozporzadzenia, w przypadku stwierdzenia braku
przydatnoaci wody do spotycia, wlaeciwy Pahstwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny nakazuje
podjQcie dzialah naprawczych oraz opiniuje termin ich realizacji.

Z uwagi na zagrotenie zdrowia ludzi, zwlazane z utywanlem wody z przedmlotowego
wodoclagu, Par stwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelaklm stwlerdzlt brak
przydatnoaci wody do spotycia oraz nakazat podjQcie stosownych dziatah naprawczych.

Woda z wodociagu nadaje slQ wyf.cznie do spluklwanla toalet, aprzatanla oraz pranla
w temperaturze powytej 80°C.

Ninlejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Pahstwowej Inspekcjl
Sanitarnej podiega natychrnlastowemu wykonaniu.
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W zwictzku z powytszym odstapiono od umotliwlenla stronie wypowiedzenia sib
co do zebranych dowodOw materiatbw oraz zgtoszenia ta,dan przed wydaniem decyzji, albowlem
zachodzi koniecznoed podjQcia natychmlastowych dziatar' z uwagi na niebezpieczetrstwo dia
zdrowia Iudzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postQpowanla
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., pot. 1257 z pbfn. zm .)
Wobec powytstego naletato orzec jak w sentencji.

Od ninlejszej decyzji stuty stronie odwotanie do Lubeisklego Par stwowego Wojewbdzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinle za poerednictwem Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia dorQczenla decyzji.

W trakcie biegu terrninu do wniesienia odwotana strona mote zrzec sib prawa
do wniesienia odwotania wobec Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu Lubelskim.

Z dnlem dorQczenla Panstwowernu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu
Lubelskim o*wiadczenia o zrzeczeniu 8I^ prawa do wniesienia odwotanla, decyzja staje
sIQ ostateczna 1 prawomocna.

W przypadku zto2enia przez strong oewiadczenia o zrzeczeniu siQ prawa do wnlesienia
odwotania od decyzji, nie przystuguje . Lej prawo do odwotania sing ani wnlesienia skargi do Badu
adminlstracyjnego.

	

ft

Na mocy art. 130 § 3kt...1• +'kpa. ,,nrni^sza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu wniesienia odwotanle%:
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3.

4.
5.
6.

Do wladomoicl:
1. Lubelski Parstwowy Wojewbdzki Inspektor Sanitarny w Lublinle,

ul. PielQgniarek 6, 20-708 Lublin.
2. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

ul. Unlwersytecka 12, 20-029 Lublin.
3. Centrum Zarzetdzanla Kryzysowego w Opolu Lubelskim

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubeiakie.
4, Powlatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim

ul. Jbzefowska105, 24-300 Opole Lubelskie.

Otrzymuj$:
1. adresat
2. Gmina Poniatowa

ul. Mtodzletowa 4; 24-320 Poniatowa.
Gmina WojciechOw
Wojciechbw 5, 24-204 Wojclechdw.
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