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DECYZJA Nr HK-76l17
Działając na podstawie:

. ań. 4 ust. 1 pkt 1, ań' l0, ań' 37 ust' 1 ustawy z dnia 14 marca ]985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz' U' Z 20l5 t' poz. 14I2 z póżn. zI'1')'
ań' 12 ust. 1i4ustawyzdnia7czerwca2001 r. o zbiorowym zaopahfeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz' U. f 2017 r. poz' 328)'
$3'$4, $ 16 ust' 1 pkt 6 i ust' 3 pkt 2 oraz s 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrcwia
z dnia 13 listopada 2015 r' w spmwie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ]udzi
(Dz.U.22015 r. poz. 1989).

. ań'21 $ 1pkt2,ań. l04 s 1 iań' 130 s 4 Kodeksu Postępowania Adlrrinistraryjnego (Du. U'
z 20l 6 r' poz. 23 z póżi' zrn.),

dokonując oklesowej oceny jakości wody zgodnie z ptzeytowadzoną analizą uzyskanych
\łyników badń według sprawozdania HKL'6000-2-140/335'336'337/2\I,7 z 25.05.20I,1 t'
próbek wody NI 335-337 poblanych 22'05.20I.7 L z nfządzei wodociągu DamiĘ:ty
gm' sońsk, w ramach kontroli sanitamej zgodnie z protokółem Nr HK-25/49/17 z22.05 '2017 r.

PańŚtwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ciechanowie
st$ ierdza

przydatność wody do Śpoźycia przez ludzi'
w sieci dystrybucyjn€j wodociągu zbiorowego Damięty

Uzasadnienie:
Do ustawowego zahęsu działania Państwowej lnspekcji Sanitamej w dziedzinie

bieżqcego r]adzoru sanitamego należy m. in. kontrola pEestrzegania przepisów okeślających
wymagania higieniczrre i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska,
a zwłaszcza wody przęzrraczonęj do spoĘcia przez ludzi w zakesie ustalonym w odrębnych
przepisaclr (alt' 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS). Państwowa Inspekcja Sanilama jest z mocy
przędmiotowęj ustawy zobowiqzana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie
pŻestŻegaIia pŻepisów okeślających wymagania dotyczące wody ptzeznaczonej do spożycia
przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrcwia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spoż'yciaptzezlndzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
Zgodniez$3wzrviązkuz$4tegorozporządzeniawodapobieranazurzqdzeńwodociągowych
jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeii jest \łolna m'in' od wszelkich substancjach
stanowiącycl] potencjalne zagrcilenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agres;.lvnych
właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wy,nagania mikrobiologiczne i chęmiczne
okeślone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia oraz dodatkowe wyrragania
mikrobiologiczne, organoleptycznę, fizykochemiczne określone w zatączniku nr 3 i dodatkowe
wymagania chemiczne, jakim powinrra odpowiadać woda okręślonych w załączniku nr 4.

Ponadto w myśl alt. 12 ust. 1 t]stawy z dnia 7 częrwca2lll r. o zbiororłym zaopatzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z f011 t. poz' 328) nadzór nad jakością

Zaklad Uslus Wod
dla Potrzeb



wody pŹeznaczonej do spożycia pftez Indzi splawują olgany inspekcji sanitarnej
na zasadach określonych w przepisach o Panstwowej lnspekcji Sanitarnej.

W dnitr 22'05.2017 r. w mmach nadzoru sanitamego pobrano 3 próbki wody
z uzgodnionych punktów nonito ngowych na urządzeniach wodociągu Damięty
(u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej: Damięty Namoty 35, Bieńki Karkuty 19, Janówek l5

mieszkania prywatne - kany w kucbni).
Badania rłykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody, ocenionej zgodnie z uzyskanymi
w1nikami badń' w zakesię przębadanych parametów fizykochemicznych
i mikobiologicznych w ramach plo.wadzonego monitoringu, spełnia w myśl '6 3 i $ 4
tozpotzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r' obowiązujące wymagania
określone w załącznikach Nr: 1A, 2, 3A, 38 i 4'

Państwowy Powiatowy ]nspektol Sanitamy w Ciechano\ł.ie w myśl $ 17 ust' 1 pkt 1
.$,w' Iozpog4dzęnia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r' stwieldził pżydatność do
spożycia ptzez ludzi wody z wodociągu Damięty . jak w sentencji decyzji, zgodnie ze
sprawozdaniem z badań HKI'6000-2-140/335 '336'33,] /201,1 z25'05.2017 t.

ol,łesową ocenę jakości wody 1| formie decyzji o ?rzydatności wody do spozycia
z wodociqgu Dąmięty 'Wydąno uwzqlędniajqc obowiqzek poinJbrmo\,o ia mieszkańców
o jakości tłody przeznącfonej do spożycią, o czym stąnowi art'l2 ust. 5 ustc y z d ia 7 czen|jcc|
20a] /. o .bioto||ym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz' U'
z 2017 r, poz.328) iw zwiqzku 2 ś 16 ust. 1pk 6 oraz $ 19ww' rozporzqdzenia Ministrą
Zdtowią z dnia 13 listopada 2015 w sprcwie jakości wody przeznaczanej do spaż?Lid Prztz
ludzi.

Pouczenie
od decyzji przysluguje prawo wniesienia odwołania do Patistwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitamego w warszawie ua pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitamego
w ciechanowię w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
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