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Działając na podstawie:
. alt' 4 ust' ] pkt l' ar1. l0, arL.37 ust' 1 ustawy Z dnia 14 malca 1985 r' o Państwowej Inspekcji

Sa itamej (Dz. U. r 2017 r. poz. 1261),
. alt. 12ust' 1 i 4 ustawy z dnia 7 ozęrwca 20(11 r' o fbjorcwyln Zaopatrzęniu wwodę i Zbiorowym

odprowadzaniu ścięków (Dz' U. z20|1 l.poz' 328),
.  s3 ,s4 ,  $  16 us l .  lpk t2 i6  oraz  $  17ust '  l  pk t  1 i$  19 |ozpo lządzęn ia  M in i s t ra  Zdrowia

z dnia 13 listopada 20]5 r' w sprawie jakości wody przeznaczonęj do spożycia pźez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

. art. ]2, art. 21 ! 1 pkt 2' al.r' 104 "s I' an. 12,7a orau ań. ]30 |i 4 Kodeksu Postępowania
Adminis[acyjnego (Dz. U. z 2011 |. poz. 125'7),

dokonuląc okr.esowej oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizq uzyskanych
wyników badań według sprawozdati Nr 244910,7 /20I.7lMlI, 2449/01l201T Ml2, 2449101lMl3
z 21.08.201'7 t. | 2449/01/2017 /F /1 , 24191011201'1lF lf . f449/0'7 /201'JlF /3 z 21.08.201'7 r.
z urządzeń wodociqgu Damięty, w ramach kontro]i wewnętrznoj

Pltństwowy Powiatowy Inspektor sa itarny w Ciechanorvic
śtwieldza

przydatność do si}oźicia przez ludzi rvody
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystl.ybucyjnej

z wodociągu zbiorowego Damięty

Uzasadnienie:
Do ustawowego zakręsu działania Państwowęj lnspekcji Sanitamej w dziedzinje

bieżqcego nadzoru saliitamego naleŹy nl'in' kontlola przesl.rzegania przepisów okreś1ających
wymagania higieniczne i zdrowotne, lv szr:zególności dotyczących higieny środowiska,
a z\Iłłaszcza wody przezlaczonej do spożycia p.rzez lldzt W Zakrcsie ustalonym w odrębnych
prfępisach (art. 4 ust. l pkt l ustawy o PIs)' Państwowa lnspekcja Sanitama jes1 Z mocy
plzedmiotowej ustawy Zobowiqzana do sprawowania bieżącego nadzoru w Zakesie
przestrzegania pŹepisów określających wymagania dotyczące B'ody przeznaczonej do spożycia
ptzez lldzi tj' tozpo|zqdzenia Minista Zdrowia f dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości
wody pŹeznaczonej do spożycia przez ]udzi (Dz. U ' z 2015 r' poz, 1989).
Zgodniez$3wzwiqzkuz$4tegorozporzqdzeniart'odapobieranazurządzeńwodociqgowych
jest bezpieczna dla zdrowia llLdzkiego, jeżeli jes| \Yo]na m'in. od wsze]kich substancji
stanowiqcych potencjalne zagroi.enie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje aglesywnych
właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania nikobiologiczne i chęmiczne
okeś1one w załącznikacl,t nl l inl 2 do rozporządzenia oraz dodatkowe lrrymagania
mikobioJogiczne, orgarlo]eptyczne, fizykochcnicznc okreś1one w zaląozniku nr 3 idodatko\'e
wymagania chęmiozne, jakirr powinna odpowiadać woda o]ceślonych w Załączniku nr 4'

Ponadto w lt]yśl art. 12 ust. 1 ustalvy z dnia,1 czetwca2()o1 r' o zbiorowym zaopatzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekólv (Dz' U. z 201,7 t. poz' 328) nadzór nad jakością

ictwa w Mlawie



wody pŻeznaczonej do spożycia p|zęz |t|dz,i spra\łujq organy inspekcji sanitarnęj
na zasadach określonych w pŹepjsach o Państrvowej Inspekcji Sanitarnej'

W dniu l6.08'2017 f' W lamach kontro]i wewnętźnej poblano 3 prób1<i wody
(Nr 6393/08/17, 639410811,7, 639I/08/I1') z uzgodnionych punktórt' monitoringowych
na urządzeniach wodociągu Damięty (SUw Danięty woda surowa i uzdatniona oIaZ
u odbiorcy na sieci dystrybucyjncj . Janówek 15 - mieszkanie prywatne). Badania wykonało
upmwnione laboratorium Zapew]jając wymagania za,Iącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości Wody plzeznaczonei do spożycia przez
t ttdzi (Dz. U . 2 201 5 r. poz. 1989).

Jakość wody podawancj do sieci iw sieci dystrybucyjnej, ocenionej zgodnie
z uzyskanymi wynikami badań, w Zaklesie przebadanych parametrów t.lzykochemiczl1ych
i nliklobiologicznych w lamach prowadzonego nonitoringu, spełnia w myśl s 3 is4ww.
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 ljstopada 2015 r. obowiązujące w1lnagania
okeślone w załącznikach Nr| 1A' 2' 3A' 38 i 4'

Palistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarrry w Ciechanowie w myś1 $ 17 ust. ] pL1 ]
ww' Iozłorz4dzenia Ministra Zdro\'ia z dnia 13 listopada 2015 r. stwierdził przydatność
do spożycia pfzez lldzi wody z wodociągu Damięty - jal( w sentencji decyzji' zgodrrie
ze spnwozdaniami z badań Nr: 2449l0il20I.|lMl1.2449/oJ/201'.//M/2,244910,//M/3
z 21 .08.201'l r. i 244910712017lF /I,244910'7l20I'7lF 12,2449/01/20l'7lF 13 z 24.08.201'7 r.

okresowq ocenę jakości wody w formie decyłzji a przydatności \i,ody do spaźycia
z wodociqgu D.l 1ię!y v)dąno uy,z4lędniajqc obowiqzek poinfomowa ia mieszkańców
o iakości wody przeznaczonej da spożycia' o Ćz},1 std or|i art'12 ust' 5 ustawy z dnia 7 czen|,ca
2a0l r. o zbiorovy^n ząopc|trzeniu v, wodę i zbiarowym odprowadzanitt ścieków
(Dz'L|' z 2017 r' poz.328) iw zviqzkuz 5\ 16us|' 1pk| 6olązs 19 ||w. rozporzqdzeqia Ministra
Zdrowia z dnia ]3 listopada 20]5 ,|, sprdy)ie jakości wody przeznaczo ej do spa:ycia pr:ez
1,ł1-' 

Pouclenie
od decyz'.ii przysługuje prawo wniesienia odrt'ołania do Państwowego wojewódzkiego

Inspekom Sanitamęgo W warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitamego
w ciechanowie w tcrminie l4 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
w trakcie biegu terminu do rrłriesienia odwołania strona fioŻe zfzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Państlvowego Powiatowego lnspel(tora sanitamego w Ciechanowie, który
wydał decyzję'
Z dnien doręczenia Państwowemu Powiatowcmu lnspektorowi sanitarnemu w Cięchanowie
oświadczenia o ztzeczeniu się plawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
po5lępn\Ąania. i]ec) /jJ \ laje c ie o5|cIec/na i  or lrtolnocr.r '

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania' jeże1i jest

Otrzymuja:

Wójt Glniny sońsk
1.
2.
3.


