PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE
ul. Sikorskiego 3 A

Krasnystaw, dnia 28.06.2019 r.

e-mail: psse.
krasnystauj@pis.gov.pl
ONS-HK.721-39/2/2019

G m i n a Gorzków
ul. Główna 9
2 2 - 3 1 5 Gorzków

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z
późn. zm.) oraz § 21 ust. 1. pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r, poz. 2294) - Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Powiadomieniem o
przekroczeniu nr: 13803896 z dnia 27.06.2019 r. /data wpływu 28.06.2019r./ z Wodociągu Zbiorowego
Zaopatrzenia Olesin gm. Gorzków stwierdza:
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
i nakazuie:
1.

Unieruchomić Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Olesin, gm. Gorzków do czasu uzyskania
pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody.
2. Do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom wyżej cytowanego rozporządzenia
zapewnić wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania ww. rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody z ww. wodociągu, a o terminie
ich zakończenia
poinformować
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Krasnymstawie.
4. Poinformować, w sposób skuteczny, wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje
się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń
kuchennych, mycia zębów, produkcji żywności, mycia rąk i innych części ciała.

Na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w pkt 1,2,3,4 nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie:
W dniu 28.06.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie otrzymał
Powiadomienie o przekroczeniu nr: 13803896 z dnia 27.06.2019 r. sporządzone przez S G S Polska
Sp. z 0.0. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A. Badania laboratoryjne
w próbce wody pobranej w dniu 25.06.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z W Z Z Olesin
gm. Gorzków, z punktu poboru - Bobrowe Nr 3, wykazały obecność enterokoków kałowych w ilości
4 jtk/IOOml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości równej 0.
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stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami t.j. załącznikiem Nr 1, część A tabela 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Korzystanie z wody z. wodociągu o takim rodzaju zanieczyszczenia może stwarzać zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego dlatego decyzji należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności.
Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
w przedmiotowej sprawie i złożenia stosownych oświadczeń na podstawie art. 10 § 1
i art.73 § 1 Kpa; zasada czynnego udziału stron nie ma charakteru bezwzględnego, zwłaszcza w sytuacji
gdy realizacja tej zasady i związana z tym zwłoka mogłaby sprowadzić niebezpieczeństwo dla zdrowia
lub życia ludzkiego.

1.
2.

3.
4.
5.

Pouczenie
O wykonaniu zarządzeń należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krasnymstawie
W razie niewykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krasnymstawie zastosuje odpowiednie środki przymuszenia przewidziane przepisami ustawy
z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r, poz. 1314 z późn. zm.).
Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie.
Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin za pośrednictwem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od daty
otrzymania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie poucza, że na podstawie
art. 107 § 1 pkt 7 Kpa, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.
Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, musi zostać
złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję. W przypadku skorzystania przez stronę z prawa
do zrzeczenia się odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem złożenia przez stronę
oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania jest brak możliwości złożenia odwołania od decyzji oraz brak
możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60A, 22-300 Krasnystaw
3. Starosta Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
4. a/a.
Do wiadomości:
1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
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