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DEcYZJA
poństwowy powioiowy lnspektor sonitorny w sonoku dziołojqc no podstowie:

_ ort. 27 ust.l iort.3Z usi. 1 usiowy z dnio 14 morco l9B5 r, o Poństwowej lnspekcji

Soniiornej (Dz. U. 2017 r, poz, 1261 zpoźn,zm,l,
przepisow rozporządzenio Ministro zdrowio zdnio 5 morco 2olo r, w sprowie opłot

za bodonio loborotoryjne oraz inne czynności wykonywone przez orgony

PoństwowejlnspekcjiSonitornej(Dz.U.Nr3ó,poz.2o3\,
ort. l04 iort. 108 kodeksu poriępowonio odministrocyjnego (Dz. U, z2017 r.poz,

1257, zpożn, zm.) w zwlqzku z"

- oń. 2 pkt ]8, or-t. 12 ust, l, usi, 4 i ust,

zoopotrzeniu w wodę i zbiorowym
5 usiowy z dnio 7 czewvca 2001 r. o zbiorowym
odprowodzoniu ściekow (Dz. U, z 2018 r, poz"

ust. 3 pkt 1 lit d, § 2l usi. 1 pki Ą oraz § 26 rozporzqdzenio Ministro

7 grudnio 2ol7 r.w sprowie jokości wody przeznaczonej do spozycio
lJ.z2017 r.poz,2294I

po rozpotrzeniu sprowozdonio z bodoń znok: oLS,LHK,9052,2)66,2018, numer

próbki z rejestru 863120.18 z dnio O7.09.2O1B r, probek wody pobronych z końcowki

wodociqgu sieciowego Średnie Wielkie gm, Zogórz

STW|ERDzA
BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYC|A

zuwo9inoprzekroczoneWoriościbqkteriologiczne
dopuszczotńe w wodzie przezfiaczonej do spozycio przezlvdzi

l NAKAZUJE

Zokłodowi Usług Technicznych Spółk q z o.o., ul. Bieszczqdzko 5, 38'540 \agórz
NlP ó87-10,04-553

Doprowodzic jokośc wody w wodociqgu sieciowym w Średnim Wielkim do wymogoń

cyt. wyżej rozporzqdze nio w zo kresie poro metrów: bo kteriolo9icznyc h,

przeprowodzic skuleczne dziołonio noprowcze w celu doprowodzenio jokoŚci wodY

do obowiqzujqcych norm w zokresie porometrów bokteriologicznych zgodnie

zrozporzqdzeniem Ministro zdrowio zdnio 7 grudnio 2017 r, w sprowie jokości wody

przeznoclonej do s pozycio przez lu dzi,
poinformowoc konsumentow w skuteczny sposob o broku przydotności wody

prteznaclonej do s pozycio przez ludzi,

1.

2.



No podstowie ort. l0B kodeksu postępowonio odministrocyjnego wlw decyzji
w pkt. 1,2i 3 nodoje się rygor notychmioslowej wykonolnoŚci, poniewoz jest to niezbędne
ze względu no ochronę zdrowio Iudzkiego.

UzASADNlENlE
, W dniu 07.o9.2018 r. Loborotorium Wojewodzkiej Stocji Sonitorno-Epidemiologicznej

w Rzeszowie oddzioł Loborotoryjny w Sonoku sporzqdziło sprowozdonie z bodoń znok:

oLS,LHK.9O52.2.166.2018, numer probki z rejestru 86312018 probek wody pobronych W

dniu O4.09.2Ol8 r. no protokół PSK.453.5.Ą2.2018 z wodociqgu sieciowego w Srednim
Wielkim.

probki wody pobrono 7 wyznaczonego punktu poboru wody, o ktorym mowo
w§4ust,3pktllitdrozporzqdzenioMinistroZdrowiozdnio7grudnio2017r.wsprowie
jo kości wody przezna czo n ej d o s pożyc i o przez lv dzi .

W bodonej wodzie stwierdzono przekroczenio dopuszczolnych wońoŚci
wskoźników: Escherichio coti 3 jik/'|00ml, Bokterie gr. coli 9 jtk/100ml okreŚlonych
wrozporzqdzeniu Ministro Zdrowio zdnio 7 grudnio 2017 r. w sprowie jokoŚci wody
przeznaczonej do spozycio przez lvdzi.

Zgodnie z § 3 rozporzqdzenio Minislro Zdrowio zdnio 7 grudnio 2017 r. w sprowie
jokości wody przeznacłonej do spozycio pżez ludzi ,,§ 3,1. Woda jesf zdatno do uŻycia,
jeżeli jest wolno od mikroorgonizmów chorobofwórczych i pasożytow w liczbie
stonowiqcel potencjalne zogrożenie dlo zdrowio ludzkiego, wszelkich substoncji
w stężeniach slonowiqcych polenciolne zogrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie
wykazuje o gresyw nych właściw ości korozyjnych i spełnio wy ma gcl nio :

l) mikrobiologiczne okreś/one w części A zołqcznika nr l do rozporzqdzenio;
2) chemiczne określone w części B zołqczniko nr l do rozporzqdzenio.
2. Ciepło woda użytkowa powinno, oprócz wymogań określonych w usi. I, spełnioĆ
wymogonio określone w części A zołqczniko nr 5 do rozporzqdzenia.
3. podmioty, o ktorych mowo w § ó-B, podejmujq wszelkie dziołanio, aby wodo spe/nioło
wymoganio określone d/o:
t) parometrów wskoźnikowych określonych w części C załqcznika nr l do rozporzqdzenia;
2) dodatkowych wymogań chemicznych okreś/onych w części D zołqcznika nr l do
rozporzqdzenio;
3J subslon cji promieniotworczych określonych w załączniku nr 4 do rozporzqdzenio"..

W myśl § 21 ust, l pkt 4 wlw rozporzqdzenio włoŚciwy poństwowy inspektor
sonitorny no podsiowie sprowozdonio, w tym sprowozdoń z włosnych bodoń jokoŚci

wody wykononych w punkcie zgodności stwierdzo: brok przydotnoŚci wody do spozycio
- w przypodku przekroczenio porometrów mikrobiologicznych.

Jok stonowi § 26 wlw rozporzqdzenio ,,§ 2ó. 1. Konsumenci uzyskujqinformocje
o iokoścl wody w przypadku:
l) udzielenio zgody no odstępstwo, o ktorym mowo w § 28 usf. I,

2) stwierdzenio warunkowej przydatności wody do spożycio wroz z informocjq
o zolecenioch i ewentualnych ogroniczeniqch jej wykorzysfonia,
3) stwierdzenio braku przydatności wody do spożycio z jednoczesnym wskazoniem
możliwości jej wykorzystywonio do innych celów niż do spożycio przez ludzi
- z komunikotow opracowywonych przez włościwego poństwowego powiotowego lub
poństwowego granicznego inspekloro sonitornego, które sq rozpowszechnlone przez
właściwego wojta (burmistrzo, prezydenta miosto) w sposób umożliwiajqcy bezzwłoczne
zapoznonie się z nimikonsumentów z obszaru, dlo ktorego wydano komunikof,



2. lnfarmacjo, o ktorej mowa w usf, l, powinno zowieroc co najmniej:
l) done o przekroczeniach dopuszczalnych wortości porometrow iokoŚci wody oroz
zwiqzo ny c h z ni mi za groże ni a ch zd row ot ny c h ;

2) informocje o możliwości poprawy jokości wody;
3) zalecenio majqce no ce/u minimolizację zagrożenio d/o zdrowia ludzkiego.
3. W przypodku, o którym mowo w § 2/ usf. ] pkf 2-4, podmioty, o których mowo w § Ó i §
7, przekazujq odbiorcom usług pisemnq informację o podejmowanych oroz
planow onych dzioła nia ch no praw czych majqcych na celu za pewnienie noleżyt ej jokoŚci

dostorczonei wody wraz ze wskozaniem terminu ich zokończenia.
4. lnf ormocje o iokościwody inne niżwskazone w usf. l konsumenci uzyskujq:

l) zgodnie z przepisamio dosfępie do informocji publicznej lub
2) z komunikotów umieszczonych no stronie internetowej urzędu gminy oroz no sfronie
internetowej podmiotów, o ktorych mowa w § ó i § 7, jeżelitoko strono iesf prowodzono.

Zgodnie z ort. l2 ust. l, ust. 4 i ust. 5 ustowy z dnio 7 czewvca 2OO1 r.o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowodzoniu ścieków,,Ari. 12. l. Nodzór nad
iokościq wody przeznoczonej do spożycio przez ludzi sprawujq orgony Państwowej
/nspekcif Sonitornei no zasodach określonych w przepisach o Poństwowei /nspekcii
Sonifclrnej.
4. Badanie pobronych probek wody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzi mogq
wykonywoć loborcltorio Ponstwowej /nspekcii Sonitornei lub inne loboratario
o udokumentowanym syslemie iokości prowodzonych bodon wody, zofwierdzonYm Przez
P o ństw owq /nspekcję Sonitornq.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miosto/ jesf obowiqzony do informowonio mieszkańców
o jokości wody przeznoczonej do spożycia przez ludzi.".

poniewoz przeprowodzono konirolo i bodonie probki wody wykozoło noruszenie
wymogoń higienicznych izdrowoinych określonych w cyt. wyżej przepisoch prownych, to
no podstowie ort. 27 ust. 1 ustowy z dnio 14 morco 1985 r. o Poństwowej lnspekcji
Sonitornej nolezoło wydoc decyzję odministrocyjnq nokozujqcq likwidocję stwierdzonych
uchybień.

Zgodnie z arI.3ó usi. 1 ustowy z dnio l4 morco l9B5 r, o Poństwowej lnspekcji
Sonitornej zo czynności wykonywone przez orgony lnspekcji Sonitornej w zwiqzku ze
sprowowoniem biezqcego i zopobiegowczego nodzoru sonitornego pobiero się opłoty
w wysokości kosztów ich wykononio.

opłoty ponosi osobo lub jednosłko orgonizocyjno obowiqzono do przestrzegonio

wymogoń higienicznych i zdrowotnych.
opłoto zostoło ustolono no zosodoch określonych w rozporzqdzeniu Ministro Zdrowio

zdnio 5 morco 20lO r. w sprowie opłot zo bodonio loborotoryjne oroz inne czynnoŚci
wykonywo ne przezor9ony Poństwowej lnspekcji Sonitornej.

W zwiqzku zpowyższym noliczono koszty w oporciu o done:
- czos kontroli
- koszt l rob. godz.

ó0 min.
35,06 zł

- koszi bodonio loborotoryjnego ij. rozliczenie kosztów Nr 20 z dnio 07.09.2O1B r.

w kwocie 1Ą6,00zł,
- rozem do zopłoty 181 ,Oó złotych (słownie: sto osiemdziesiqt jeden złoiych i 0ól l 00).

Biorqc pod uwogę powyższe Poństwowy Powiotowy lnspektor Soniiorny w Sonoku
orzekł jok w sentencji decyzji.



PoUCZENlE

o wykononiu nołozonych obowiqzków nolezy niezwłocznie powiodomic tut.

lnspektoro.
W razie niewykononio decyzji w ustolonym terminie zostonie wszczęte

postępowo nie egzekucyj ne.
opłotę wyszczegolnionq w sentencji nolezy uiścić nQ rzecz Powiotowej Stocji

Sonitorno-Epidemiologićznej w Sonoku gotowkq w kosie lub przelewem no konto

nr NBp o/okr w Rzószowie 48101015280014692231000000 w terminie 7 dni od dotY

uprowomocnienio się decyzji.
Nieuregulowone noleżności spowoduje skierowonie sprowy no drogę egzekucji

odministrocyjnej świodczeń pienięznych.
od niniejszej decyzji służy stronie prowo wniesienio odwołonio do PodkorPockiego

poństwowego Wojewodzkiego lnspektoro Soniiornego zo poŚrednictwem Poństwowego
powiotowego lnspektoro Sonitornego w Sonoku w terminie l 4 dni od doty jej doręczenio.

W trokcie biegu terminu do wniesienio odwołonio strono moze zrzec się Prowo do
wniesienio odwołońio wobec poństwowe9o Powiotowego lnsPektoro Sonitornego

w Sonoku, ktory wydoł decyzję,
Z dniem doręczenio poństwowemu Powiotowemu lnspektorowi Sonitornemu

w Sonoku oświodczenio o zrzeczenirl się prowo do odwołonio przez ostotniq ze stron

postępowonio, decyzjo stoje się osioteczno iprowomocno.
Wniesienie odwołcrnio nie wstrzymuje wykononio decyzji,

PAŃt]v;
INSFEK
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38-540 Zagórz
Otzymujq:
l. Zokłod Usług Technicznych Społko zo.o. ul. Bieszczodzko 5,

2. Burmistrz Mios,io iGminy Zagórz,38-540 Zagórz, u|.3 Mojo 2

3. Storosto Powiotu Sonockiego, ul. Rynekl, 38-500 Sonok
4. Księgowoścwlm
5. ala

Do wiodomości:
6. Podkorpocki Poństwowy Wojewodzki lnspektor Sonitorny



PANSTWOWY POW|ATOWY
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ul. Jezierskiego 39

38-500 Sanok
Sonok, dnio Z wześnio 20l8 r.

KoMU N lKAT
o jokości wody przeznaczonej do spozycio przez ludzi

No podstowie:
or1.27 ust. 1 ustowy z dnio 14 morco 1985 r. o Pońsiwowej |nspekcji Sonitornej
(Dz. U. 2017 r. poz. 12ó1 zpóżn.zm.),
oń.2 pkt 18, ort.12 ust. l i 4 ustowy z dnio 7 czewvca 2001 r. o zbiorowym zoopotrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowodzoniu ścieków (Dz. U. z2018 r. poz. 1152l,
§ 2Ó rozpozqdzenio Ministro Zdrowio z dnio Z grudnio 2017 r. w sprowie jokościwody
pżeznoczonej do spozycio przez ludzi (Dz. U . z 201 7 r. poz. 229 4I

- oraz przepisów Dyrektywy Rody 98/83/WE z dnio 3 listopodo 1998 r. w sprowie jokości
wody pżeznoczonej do spożycio pżez ludzi (Dz.U.UE.L.l998.330.32 z dnio l998.12.05 )

w zwiqzku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem bokteriologicznym wody

Poństwowy PoWotowy lnspekior Sonitorny w Sonoku stwierdzo

BRAK PRZYDATNOŚC| WODY DO SPOŻYC|A
w Wodociqgu Srednie Wielkie

wodo może być wykorzyslywono jedynie do celów sonilornych.

UZAsADNlENlE
WYniki onoliz probki wody wykozoły pzekroczenio dopuszczolnych wortości

wskoŹnikow bokteriologicznych tj.: Escherichio coli 3 jtk/l00mt, Boklerie gl. coli 9 jtk/l00ml

W zwiqzku z powyŻszym zosioło wydono decyzjo o broku przydotności wody do
spozycio pzezludzi.

Komunikot o jokoŚci wody Poństwowy Powiotowy lnspektor Sonitorny w Sonoku
wydoł ce|em poinformowonio konsumeniów.

PANSTWOWY POWlATOWY lNSPEKTOR SAN|TARNY
w Sonoku

mgr Morto Żoczek


