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DECYZJA

Na podstawie art. I04, art. 155 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z20l8 t., poz.2096 zpóźn.złrt.), art.4 ust. l pkt 1, art.27 ust. 1,

ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z20l9r.poz.59) w oparciu o art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy zdńa7 czerwca 2001 r.

o zbiorowymzaopńrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z20l9 r. poz.

l437)oraz§3ustl§21 ust. 1pktlrcryorządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezludzi(Dz. U. z 20]7 r. poz. 2294),po

zapoznantu się z informacją przekazaną telefonicmie przęz DziaŁ Laboratoryjny Powiatowej

Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Lublinie w dniu I2.I0.20I9r. Pństwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Puławach postanawia zrrienić decyĄę z dnia 9 pńdziemika 2019 r.,

mak: ONS-HK.72Il88l19 w następujący sposób:

t) Stwierdza prrydatność do spoĘcia przez ludzi wody chlorowanej pochodzącej

zwodociągu zbiorowego zaopaftzenia Żyrzyn, administrowanego ptzez ZakJad Budowy

i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.

2) Nakazuje kontynuować lzdatniarrie wody w procesie dezynfekcji i kontrolować poziom

chloru wolnego w wodzie, tak aby jego zawartość nie przekraczała 0,3 mg/l.

:) Nakazuje niezwłocznie poinformować konsumentów o przydatności wody chlorowanej do

spożycia i prowadzonym uzdatnianiu wody.

ł) Nakazuje informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach

o prowadzonych na wodociągu działariach naprawczych.



5)

6)

Prowadzić mikrobiologiczne badania wody pochodzącej ze studni Nr 2 i Nr 3, wody

podawanej do sieci wodociągowej oraz pobranej z sieci wodociągowej minimum w dwóch

puŃtach.

Przękazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Puławach wyniki

z ptzeprowadzonych badań j akości wody.

uzasadnienię

Z przekazanej w dniu 12.10.2019r. przez Dziń Laboratoryjny Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie informacji telefonicznej wynika, że badartia wody

chlorowanej pobranej w dniu I0.I0.20I9 r. z wodociągu zbiorowego zaopńrzenia Żyrzyn

w punktach: hydrofomia,Urząd Gminy ul. Powstania Styczniowego 10, Bank Spółdzielczy ul.

Powstania Styczniowego 16 oraz Szkoła Podstawowa ul. Tysiąclecia I43 w Żytzynie

vłykuŃ, że woda w zakresie parametrów mikrobiologicmych tj. bakterii grupy coli,

Eschęrichii coli i enterokoków oraz stężenia chloru wolnego w wodzie spełnia rvymagania

zńączńkanr l częśćAtabela I, częśó Ctabela Iiczęśó Dtabela IrozporządzeniaMinistra

Zdrovna z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzęz

ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po dokonaniu analizy ryzykazdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Puławach stwierdza, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji wprowadzana do sieci

wodociągowej może być uĘwana do spożyciaprzez ludzi.

Zgodnie z zńączrikiem nr I częśó D tabela 1 do rozporządzenła Ministra Zdrowia

z dńa 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia ptzez ludzi
(Dz. U. z 20]7 r., poz. 2294), dopuszczaLne stężenie wolnego chloru w wodzie, w punkcie

czerpalnym u konsumenta nie powinno przeh,raczac 0,3 mg/l.

Zgodnie z art. I55 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna może

być zmieni ona jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zrnianie decyĄi i przemavłia za

tym interes społecmy lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 4 pkt 1, 2 ustawy z dńa 14 marc,a 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z2019 t., poz.59) do zakresu działania Pństwowej Inspekcji Sanitamej

w dziedzinie bieżącego stanu sanitamego naleĘ kontrola przesttzegania przepisów

określających wymagania higienicznę i zdrowotne w szczegolności d,otyczących higieny

środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonĄ do spożycia przez ludzi, powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wód i innych elementów środowiska



wzakresie ustalonym w odrębnych przepisach, ńtzymarńa naleĘtego stanu higienicznego

nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów ilrządzeńuĘteczności publicznej.

W razie naruszania wymagń higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor

sanitamy nakazlje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień

(art. 27 ust. 1 cyt. ustawy) Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach jest

organem właściwym w niniejszej sprawie (art.12 ust. 1 cyt. ustawy).

W rwiązkuzpowyższym postanowiono jak w osnowie.

pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Pństwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Puławach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenta (art. 129 § 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec Pństwowego Powiatowego Inspektora Sarritarnego w Puławach. Z dniem

doręczenia do Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach oświadczenia

o 7.tzęczęniu się prawa do wniesienia odwołania przęz ostatnią ze stron postępowania, decyzja

staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127aKpa).

Zńączńk:

1. Komunikat Nr 2 Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach

z dnia I2.I0.20l9 r.

Z upnwnięi6l1i6
rań stwowego^Powiatowe gc

Inspektora Sanitarnego
w Fuląwach

KIERo
Oddziału N

OtrzamĄą
1. Adresat,
2. Wójt Gminy Żyrzyn,
3. aa.

,a Gilł

Do wiadomości:
1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie,
2. Powiatov,yLekaru Weterynarii w Puławach,
3.WydzińZarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Stalostwo Powiatowe

w Puławach.
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Komunikat Nr 2

w sprawie jakości wody do spoĘcia

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żyrzyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje,

że w przeprowadzonych w dniach od 10.1,0.2019 r. do 12.10.2019 r., badaniach

probek wody chlorowanej pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

Żyrryn zaopatn4ącego miejscowości: Żyrryn i Zagrody nie stwierdzono

przek<r oczeń parametrów mikrobiologicznych.

Woda nadaje się do spożycia.

Woda może być uzywana do przygotowania posiłków, mycia nacryń, owoców

iwarzyw oraz do utrrylmania higieny osobistej.

lDecyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach

ONS.HK.721l88l19 z dnia l2.I0. 2019 r.l.

Z uwagi na prowadzone nadal uzdatnianie wody złnianie moze ulec

jakość organoleptycznatj.: smak i zapach.

Zgodnie z zńącznikiem nr 1 częśc D tabela 1 do tozporządzenia Ministra

Zdtowiaz dnia7 grudniaz}l7 r. w sprawie jakości wody do spozyciaprzezludzi

(Dz. U. z 2017 t., poz. 2294) w przlpadku dezynfękowania wody chlorem lub

j"go związkami dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie

w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczaó 0r3 mgĄ.

Z upoważnienia KIE
PaństwowegoPowiatowega OddziałuN
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