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DECYZJA Nr HK-93/17
Działając na podstawie:

. ań. 4 ust. 1 pkt 1' a]t- 10, ań. 37 ust' 1 ustawy z doia 14 marca 1985 r' o Państwowej Inspękcji
Sanitarnej (Dz. U. z 201'7 r. poz. L26L\,

. ań. ]2ust. l i 4 ustawy z dnia7 czerwca2001 r' o zbioro\łym zaopatrz9niu w wodę izbiorow}m
odprowadzaniu ściekó\ł (Dz.U. z201'7 r' poz' 3f8)'
$3,$4, $ 16 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 2 oraz S 17 ust. 1
z dnia 13 listopada 2015 r' w sprawie jakości wody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
art' 12, ań. 2l $ 1 pkt 2' aft. 104 $ 1., aft. I27a i
Administracyjnego (Dz.U. zf0L'7 r. poz. 125'7),

dokonując okresowej oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych
wyników badań według sprawozdania HKL.6000-2.1711434,435'436/20I'7 f 26.06.20I'7 t.
próbek wody Nr 434-436 pobranych 2l.06.2017 r, z vrządzei wodociągu Ciemniertko
gm' Sońsk, w ramach kontroli sanitarnęj zgodnie z protokółem Nt I]K-08/45/17 z2|.06'201'7 t.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ciechanowie
stlr icrdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi'
w sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiororłego ciemniewko

Uzasadnienie:
Do ustawowęgo zakesu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie

bieżącego nadzoru sanitamego należy m' in' kontrola pfzęstrzęgania przepisów okeślających
wymagania higieniczne i fdiowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska,
a zwłaszcza wody przezlaczonej do spoi.ycia pźęz ludzi w zaklesie ustalonym w odrębnych
przepisach (ań. 4 ust. 1 pl(t 1 ustawy o PIs). Pństwowa Inspekcja Sanitarna j€st z mocy
przedmiotowej uslawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakesie
przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przezlaczolej do spożycia
ptzez llrdzi tj' tozporządzelia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości

wody pŹemaczonej do spożycia przez hldzi (Df,. U ' z20I5 t' poz. 1989).
Zgodnie z $ 3 w związku z $ 4 tego rozporzqdzeuia woda pobietala z urządzeń wodociągowych
jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jęst wo]na m.in. od wszęlkich substancjach
sta,nowiących potencjalne zagrozęnię dla zdrorvia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych
właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikobiologiczne i chemiczne
okeślone w zatączrikach ru 1 i or 2 do tozporządzerta olaz dodatkowę wymagania
mikrobioiogicme, olganoleptycznę, fizykochemiczne okęślonę w fałączniku m 3 i dodatkowe
wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda określonych w załączniku ff 4.

Ponadto w myśl ań' 12 ust. 1 ustawy Z dIlia,I czerłłca2D1l I. o zbiolowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekóW (Df. U. z 201,1 r' poz. 328) nadzór nad jakością



wody pżeznaczonej do spoż,vcia ptzez 1ndzi spra\łują organy inspekcji sanitarnej
na zasadach okeślonych w przepisach o Państrvowej Inspekcji Sanitamej.

W dniu 21.06'2017 r' w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 3 próbki wody
z uzgodnionych punlrtów monitoringowych na urzqdzeniach wodociągu Ciemniewko
(u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjncj: Ciemniewko 32 sklep kran na zap]ecfu, Koźniewo
Wielkie 57 sklep kran na zapleczu, Janówek 15 miesfkania prywatne krany w kuchni).
Badania wykonało up.awnione labolatorium. Jakość rrod1'. ocenionej zgodnie z uzyskanymi
wynikami badań, w zakesie przebadanych palametrów fizykochemicznych
i mikrobiologicznyclr w lamach prowadzonego monitoringu. spełnia w nryśl s 3 i $ 4
tozpotzqdzelia Minlstra Z&owia z dnia 13 listopada 201j r. obowiązujące wymagania
określone w załącznikach Nr: 1A, 2, 3A, 38 i 4'

Palistwowy Polviato$y Inspektor Sanitamy w ciechanowie W myśl s 17 ust' 1 pkt 1
ww' Iozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. stlvierdził pEydatnośó
do spożycia przez lldzi wody f wodociągu Cien,mielt.ko - jak w sentencji decyzji' zgodnie
ze sprawozdaniem z badań HKL'6000-2-17Il434.435.436/2017 z 26,06'20I.7 t'

okłesowq ocenę jakości \A)ody w formie decyzji o przydalności 1lody do spożycią
z wodociqgu Ciemniewko wydano uwzględniajqc oboltiqzek painformoiania miesz].'ttńców
o jakości wody przeznączonej do spo4cid' a cz',|1stąnov,i ąrt']2 ust' 5 1tsttlwy z dnią 7 czefwcą
200] r. o zbiorowry zaopcltrueni w wodę i zbioro1!,ym odpfo\!,adzaniu ścieków (Dz' U'
z 2017 f' paz' 328) i u, zu,iqzku z s 16 ust. l pkt 6 oraz $ 19 ww' tozporzqdzenią Ministru
Zdfoy)ia z dnia 13 listopada 20]5 lN sprńĄie jąkości l,ody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Pouczenie
od decyzji przysługuje pfawo \łl,iios1eniJ odrło]anja do Państltowego Wojewódzkiego

Inspektola Sanitarnego w wa$zawie za pośIednictwem Państwowego lnspektora Sanitamego
w Ciechanowię w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji'
w takcie biegu telminu do wniesienia odwołania stona możę zrzec się prawa do vniesienia
odwołania wobec Pństwowego Powiatowego Inspektom sanitamego w Ciechanowie, który
wydał decyzję'
Z dniem doręczenia Państ\ł.owemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
oświadczenia o z|zęczenj:n się prawa do wrriesienia odwołania przez ostatniq ze stron
postępowania, decyzja staje 5ię ostateczna i plawomocna'
Dccyzja podlega Wykonaniu przed upĄ'wem terminu do wniesieniaodwołania,
zgodna z żqdaniem wszystlich slron lub -is.e'i \Ąs,.}slIie fłzekły

jeżeli jest
się pnwa

do wniesienia odwołania'
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