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DECYZJA

Napodstawie art.4 ust. 1, pkt I,art.27 ust.1, ust. 2,art.37 ustawy zdnia14marca 1985 r.

o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.U. z20l9t.,poz.59) w oparciu o art.12 ust. 1, ust. 5 ustawY

z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzęniu Ścieków

(Dz.U. z 2019 t. poz. 1437), art. 1O4 ustawy z dńa !4 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 20l8r., poz.2096 z poźn zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust- 9

rozporządz"rriu Mirrirtra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej

do spoayciaptzęz ludzi (Dz.U. z20|7 r. poz.2294), po zapoznaniu się z protokółem Poboru
poboru próbek wody zdnia 07.10.ż019r. Nr ONS-HK.8I193119 a także ze sprawozdańęm z

badania wody sporządzonym przez DziaŁ Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitamo-

Epidemiologicznej wLublinie NrDL.7000.1.M.281.2019.PBM (wynik cząstkowy ff 1) z dnia

09.10.2019 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żyrryo Pństwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Puławach stwierdza:

do spożycia zbiorowego zaopatrzeniabrak przydatności wody do spożycia przez ladzi z wodociągu zbrorowego zaopairzenla
żyrzynz uwagi na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj. obecność bakterii gruPY

ludzi wodociągu

coli i enterokoków kałowych oraznakJada obowiązek:

1. Nieavłocznęgo poinformowania wszystkich uĄtkowników wody znińejszego ujęcia, że woda

nie nadaje się do spozycia przęz ludzi tm,. nie nadaje się do picia, przygotowania posiłków,

mycia naczyi, owoców iwaruyw otazutrzymania higieny osobistej.

2. podjęcia skutecmych dzińń naprawczych na wodociągu mających na celu doprowadzenie

wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieó do jakości odpowiadającej wymaganiom

higienicznym i zdrowotnym.

3. PrzędŁożenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach planu dzińń
naprawczychvłrazz terminem ich realizacj izaakceptowanego przezWójta Gminy ŻyrzYn.

4. Zapewnieńe konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego ŹrodŁa wodY

o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Decyzji nadaje się rygor naĘchmiastowej rvykonalności na podstawie art. 27 ust.2

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.U. z ż0I9r. Poz.59)
Jednocześnię zerwala się na utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania

skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do spłukiwania

toalet. Ponowne dopuszczenie wody do spozyciabędzie możliwe po uzyskaniu potwierdzonych,
pozy§wnych wyników badania próbek wody za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Puławach.

o wykonaniu nałożonych obowipków naleĘ powiadomić pisemnie Państwowego

Powiatowe go Inspeklora S anitarne go w Puławach.



UZASADNIENIE

Przeprowadzone przęz DziaŁ Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie badania wody pobranej w dniu 07,l0.20l9r. wykazały obecność bakterii grupy coli -
98 jtk/100ml i enterokoków kałowych - 8 jtk/100ml w kuchni budynku SzkoĘ Podstawowej w
Żyrzynie przy uI. Tysiąclecial43.

Stanowi to naruszenie wymagań mikrobiologicznych zawaĘchw zŃącznlku nr 1A oruzlC
rczporządzenia Ministra Zdrowiaz dńa7 grudnia2}l7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przęzludzi (Dz.U. z20I7 r. poz.2294). Zgodńe z ww. rozporządzeniem dopuszczalnaliczba
bakterii grupy coli i enterokoków wynosi 0 jtk/100ml.

Zgodnie z art.27 ust, 2, ustawy z dńa 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2019 r. poz.59) jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, spowodowało
bezpośrednie zagrożenie Ęcia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakanlje
unieruchomięnie zal<ładu pracy lub jego części (stanowiskapracy, maszyny lub innego vrządzenia),
zamknięcie obiektu uĘteczności publicznej, vłyłączenie z eksploatacji środka transportu,
wycofanie z obrotu środka spozywczego, przedmiotu ułtku, materiału i wyrobu przęznaczonego
do kontaktu z Ęv,lnością, kosmeĘku lub innego wyrobu mogącego mieć wpĘw na zdrowie ludzi
albo podjęcie lub zaprzestatie innych dziŃń. Decyzje w tych sprawach podlegają
na§chmiastowemu wykonaniu.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przę7.naczonej do spozycia przęz ludzi (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2294) własciwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania
laboratoryjnego wody stwierdza brak przydatności wody do sporycia. W przypadku, stwierdzenia
braku przydatności wody do spoĄcia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny
nakazuje podjęcie dzińńnaprawczych na wodociągu, opiniuje, zaakceptowany przez właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), plan działańnaprawczlchv,traz z terminem jego rcalizacjt.

Zgodnie z art. 4 pkt 1, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z 2019 t., poz. 59) do zakresu dzińania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
bieżącego stanu sanitarnego naleĘ kontrola przestrzegarlia przepisów określających wymagania
higienicme i zdrowotnę w szczególności doĘcących higieny środowiska, a mlłaszcza wody
ptzeznaczonej do spozycia przęz ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
utrzymania naleą,tego stanu higienicznego nieruchomości, zakŁadów pracy, ins§tucji, obiektów
i urządzeń użryteczno sci publiczrej .

W razie naruszania wymagań higienicmych i zdrowotnych, pństwowy inspektor sanitarny
nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień (art. 27 ust.I
cyt. ustawy) Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach jest organem właściwym
wniniejszej sprawie (art.12 ust. 1 cyt. ustawy).

Z powyższych względów otzęczono jak w sentencji.

2



POUCZENIE

Od decyzji niniejszej słuĄ stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Pństwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Puławach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcię biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może ztzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach. Z dniem doręczenia do

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach oświadczeńa o złzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołaniaptzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Wniesienie odwołania nie uchyla rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

Załączniki:

1 . Sprawozdanie z badartia wody Nr DL.7000. 1 .M.28 1 .20 1 9.PBM

2. Komunikat Nr 1 Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Puławachz dnia 09.10.2019 r.

Z upoważnienia
Pa ń s twowe go_Powi a t owe gr
lnspektoła Sanitarneg<i

w Fuławach

K!ERo {i,K
Oddziakr Nadzl lanitarnego

n.gr ł łŁr:. śohźĘtF\}iłi

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Wójt Gminy Żyrzyn,
3. aa.

Do wiadomości:
1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie,
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach,
3.WydziaŁZarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Starostwo Powiatowe w Puławach


