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DECYZJA Nr HKN - t1/18

Dzialając na podstawie:
. art. I pkt 1, art.4 ust. 1 pkt 1, art. l0 ust. I pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. I i art. 37

usta\ły z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz' U ' z 2017 r. poz.
|f6I z póżn. zm|

. art.5 ust.l, la ialt. 12 ust' 1i 4 ustawy z ónia.7 częfvca 2001 r' o zbioro\łym
zaopabzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2011 r. poz. 328
z późn. zm'),

r  $  3  us t '  1 i3  s  4  us t .  1pkt  1 ,  us t .2 ,  us| .3  pkt  ld '  $  20orazś 21 us t . l  pk t  3 ,  us t .  4 ,  us t .5 ,
ust' 6 i ust' 9 fozpoŻądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 I. w splawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludz| (Dz.U ' z20I,1 t' poz' 2294),

o art' 21 $ l pkt 2, ań' l04 s ], art. I2.7a i 130 $ 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz'U.z2011 t. poz.125,7 zpóżn. zm'

oraz na podstarvie:
. uzyskanych lvynikórv badań próbck rvod;, pobmnych 29'01.2018 r' i l2'02.2018 r.

z L|tządzeń i instalacji wodociągu Gołotęz:yzna w lamach nadzolu sanitamego wedfug
splawozdań HKI'600D-2-I8/44,45,46,4'7 ,48'49/201 8 z dnia 01.02'2018I. iHKL.6000-2-
36189,90'9I '92/2018 z 14.02'2018 r' oIaZ uwzględniaj4c w1niki badań próbek wody
pobranych 05'02.2018 r' w ramach kontroli wewnęt1znej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sąnitarny i, Ciechanowie

stwierdza
warunkowq przydgtność wody do spożycia przez luclzi

z wodociqgu publicznego Gołotcryzng gm, sońSk
i nukazuje

Zakłado'|!,i Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnicfu)a w Mławie
uL Nowa40' 06-500 Młąwa

)) wyeliminowanie obecności bakterii g|upy coli z wo.]y dost.ltczd ej ptxez wotlociqg
Gołotczyzha, doprowadfając jęj jakość do wymagań okręślonych w części C w tabeli 1
załącznika nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnja 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonęj do spożycia przez ludzi,

2) nie płzekrącząnie określ'onęj dopuszczalnej w.,ftości parufie:fyczneJ 0,3 ,|,g,4 .lli chlotlr
wllnego w punktach czefpalnlch u konsumentói, w przypadkL! prowadzenia okresowej
dezynfekc.ji wody uwiąŻ.kami chloru,



\

3) bieżgce infotmowanie PPIS w Ciechanowie o zakłesie i lełhinach rcalizacji rlzialań \
naprtwcotch,

4) potwiełdzenia badahiąn,i w rarnachkontoli wewnętrznej lzyskan|e wymaganej jakości

mikfobiologiczne wody uzr]atnionej dostarczanej z wodociągu cołotczyzna w zakresie
wskąźników: baktetie grupy coli, Eschefichia coli, Enterckoki, w min 4 uzgodnionych
punktach zgodności/moniloringo.|,ych (SU|| Gołotczyzna i u 3 odbiotców: Urzqd
Gminy Sońsk, ul' Ciechanowska ]6' sz',|ejki 4 _ mieszka ie pry|,atne, Burkaty ]]
mieszkanie priĄ) athe),

w tetminie do 09 mąłcą 2018 f.

oraz nakazaje
5.\ astalehie (w terTitinie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji) z PPIS
w Ciechanowie p/oz u dzialań n.rpft!|,czych w|az z te|mingmi rcdlizicji, zaakceptovanego
płzez Wójta G,,,iny soźst w celu pŹywrócenia naleŹ1'tej jakości mikobiologicaej wody.

Jednocześnie prfypominam, ze z9odnie z wymaganiami s 26 ust'3 ww. rozpożądzęnia
Ministra zdrowia, odbiorców uslug naleźy pisemnie poinformować o podejmowanych

olaz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienia należytej
jakości dostarczanej wody z wodociągu Golotczyzna wraz ze wskazaniem terminu ich
zakończenia.

Uzasadnienie
Państwowa Inspekcja sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakesu zdrowia

publicznego, a w szczególności popŹez splawowanie bieżącego nadzoru sanitamego
w ramach kontoli ptzęstrzegania przepisów określających wlanagania higicńi.zne
i zdrowotne, dotyczqcych m.in' wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ponadto w myśl alt. 12 ust' 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r' o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2oI7 r. poz.328 z póżl' zm.) nadzór
nad jakości4 wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi sprawują organy inspekcji
sanitamej na zasadach okeślonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitamej'

Badania próbek rvody, pobranych z uzgodnjonych punktów monitoringo\łych
na uzqdzeniach wodociągu Gołotczyzna w dniu 29.01.2018 r. w ramach nadzoru sanitamego

kontroli interwencyjnej wg. plotokołu HK-25/5/18 z 29.01.f0I8 r., zgodnie ze
sp.awozdaniem z badań HK1.6000.2-18l44'45 '46'4.7 '48'49/2018 z 0|.02.2018 r' wykazĄ
obecność bakterii grupy coti: 1jtv100ml (SUW- han na plzewodzie tłocznym wody
uzdatnionei) oraz 3jtliJ100ml (hydrant sieć Sońsk ul. Ciechanowska w poblizu
nieruchorrrości nr 15 _jako pkt odniesienia w zwiqzku ze doszoną intelwencją).
Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie $ 3 ust. 1i3 oraz s 4 ust' 1i4
Iozporządzenia Ministla Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 I' w sprawie jakości wody
pżeznżczonej do spożycia przez |udzi (Dz' U' z 2oI.7 |. poz' 2294) należnło lzrnć,
że przydatność wody z wodociągu Gołotcfyaa była uwarulkowana potwieldzeniem
kolejnymi badaniami spełnienie obowi4zujących wymagań mikobiologicznych okeślonych
w części AiC załącznika nr I do ww. rozp orządzelia tj. w zabesie obęcności baktęrii: grupy
co]i, Escherichia coli i Enterokoki w próbkach wody uzdatnionej pobranych w min. 4 pkt
zgodności/monitoringowych (SUW' Urząd Gminy Sońsk, ul' Ciechanowska 16 i u 2
odbiorców: mieszkania prywatne: szwejki 4 i Burkaty 11) oraz w min. 1 punkcie odniesienia
w związku ze zgtoszonq kwestiońowatlą jakością mikobiologiczną wody u odbiorcy w pkt
Sońsk u]. Ciechanowska 15.



Uwzg]ędniając obecność pojedynczych bakterii gTupy coli w wodzie z wodociągu
Gołotczyzna również w październiku/listopadzię 201.7 r' należało lównież ustalić przyczyly
tych niezgodnoścj oraz poinformowaó o podjętych działaniach naprawczych.

W związku fe stwięńzonym, opisanym stanem f'aktycznym Państwowy Powiatowy
Inspęktor sanitamy w cięchanowie, zapewniając stronie udział w postępowaniu, Zgodnie
z att..7 i I0 ofaz alt' 61 s 1 j $ 4 Kodeksu postępowania administmcyjnego (DL.IJ' zf0l.7 t.
poz. 125,7 z późn' nn.), zawiadomił telefonjcznię w dniu 3l.0l'2018 I' oraz pislnem
HKN.ó030.27.1.2018 z dnia 0l.02'2018 I. o wszczęciu postępowania adninistracyjnego
w sprawie wyeliminowania ww. nieprawidłowości sanitamych. Strona zobowLązana pismem
TEl302l2018lLB z 05.02'f0|8 r' poinformowala o podjęciu działań zmierzających do
wyę]imjnowania z wody wodociągu GolotczyaE obecności bakterii grupy coli' Działania
nap$wcze po]egały na dezynfekc.ji sieci wodociągowej związkami chloru (podchlor1nem
sodu)' W dniu 08.02'2018 r' stlola fobowiązana poinformowała telefonicznię o uzyskanych
wynikach badań próbek wody pobranych 05'02.2018 r' wykazuj4cych wymaganą jakość
mikrobiologiczlą wody dostarcfanęj z wodociągu Go|otczyzna', co potwierdfono
przękazanymi 13.02-2018 I. splawozdaniami z badŃ Nr: 4816101l2oI8lM/I,
4816/01/2018/M/2,4816/0112018/M13. 481610112018/M14,48I610I/20t8/Ml5 z 07 .02.2018 r.
orM Nr: 481ó/01/f0I8E/1' 1816/0Il20I8lF12' 48I610I/f0I8E13,481610Il20|8rl4,
4816101/20181F l5 206.02.2018 r.

W ranach rca||zacji zadań Państwowej lnspekcji Sanitarnej wg' $ 20 ust. 1 i 2
rozporządzen|a Ministfa Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I,7 t' fgodn|ę z ust. 3 $ 20 w dniu
12.02.2018 r. (protokół kontroli HK-08/10/18) pobrano próbki u/ody w ramach kont.olnego
badania jakości wody z wodociągu Gołotczyznd mającęgo na celu sprawdzenie, czy woda
spełnia wymagania, o któIych mowa rt'$ 3. Uzyskane wyniki, zgodnie fe sprawozdanięm
z badań Nr HKL'6000-2-3 6/89,90,9l '9212018 z ]4.02.2018 r. wykazały b|.ak obecności
bakterii Escherichia coli i Ent€rokoki oraf obecność bakterii grupy coii _ 6 jtk/l00 ml
(u odbiolcy Burkaty 11 mieszkanię prywatne _ kran w kuchni), co świadczy o braku
stabilności jakości mikrobio|ogicznej wody i odradzania się populacji tych
mikroorganizmów jako skutek nie wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia lub/i
zastosowania niewystarcf ających dziatań naplarvczych.

Dokonanę ustalęnia oraz postanowienia $ 21 ust. 1 pkt 3, ust' 4 lozporfądzęnia Ministra
Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 I. były podstawq stwięrdzenia pżez Państwowego
Powiatowego Inspęktora Sanitamego w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do
spożrycia ptzezludzi z wodociągu Gołotczyzna' w teminie do 09 marca 2018 r'

Zgodn|e z $ 2l ust. 5, 6 i 9 ww. rozpoŹądfenia Państwolvy Powiatowy lnspeklor
sanitamy nakazał stronie zobowiązanęj Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzęb Rolnictwa
w Mławie usta]enie i realizację slGtecznych dzia'}ań naprawczych w celu przy."Vlocenia
należytęj jakości mikobiologicznej lvody z wodociągu Gototczyzna' w fakręsie wskazanym
W pkt 1, 3 i 5 decyzji, jednocześnie ok]eś]ając w pkt 2 decyzji dopuszcza]ne wa ości
parametrów, na jakie pozwala stwięrdzona $/an]nkowa przydatność w teminie do 09 nalca
2018 r .
Konieczność wykazania uzyskania wynaganej jakości mikobiologicznej wody dostalczanęj
z wodociągu Goło|czyzna i jej stabilności w tym zakresie, uzasadnia nałożenie obowiązku
wykonania badań wody w ramach kontroli rvewnętrznej wed}ug pkt 4 decyzji'
Mając na urł'adze opisanę ustaienia olaz uwzg]ędniajqc to, że:

. badaniom podlegały próbki wody pobrane z uzgodnionych punktów
zgodności/kontrolnych i nie kwęstionowanych w aspekcie repręzęntat}avności dla
jakości wody dostarczanej przez wodociqg cołotczyzna,

. spełniono warunki ust. 4 s 21 ww' rozpolzqdzenia tj. wyk]uczono obecność palametru
Eschęrichia coli i enterokoki,
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. stwieldzone niezgodności nię stwarzają zagroienia dla zdrowia konsumentów' przy
jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (zgodnie z pkt 5 decyzji),

nakazano jak na wstępie.

Pouczenie
od decyzji przys:ługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego wojewódzkiego

Inspektola sanitamego w warszawie za pośIednictwem Państwowego Inspektora Sanitamego
w Ciechanowie w.teminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie
odwołanja w telminie wstzymuje \łykonanie decyzji
w trakcję biegu terminu do wniesienia odwo:lania strona może Zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Ciechanowie, który
\łyda.l decyzję'
Z dniem dolęczenia Państwo\łemu Powiatowemu Inspektolowi Sanitamemu w Ciechanowie
oświadczenia o tzeczenil się prawa do rłniesienia odwołania przez ostatnią ze sbon
postępowania. dęcyzja staje się

Otrzymuja:
1.) Adresat
2') Wojt Gminy Sońsk
3.) aa

ffi
,\6iff7

POWATOWY



PAŃsTwowY Pow|AToWY |NSPEKToR SAN|TARNY w c|EcHANowIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO. EPIDEMIOLOGICZNA

W CIECHANOWIE
u|. sienklew|cfa 27 06400 cIechanów

tet. (23) 67233-13
fax.(23)672-4144 smail:ciechanow@psse.waw.pl

Ciechanów, 2018.02.14

HKN.6010.27.1.2018

Wójt Gminy Sońsk

DziałajQc na podstawieI
. afi. 4 ust. 1 pkt 1, ań. 10 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji sanitamej (Dz. U. z 20I,7 t' poz' 1261 zpóź\n zm.),
.  a r t .  12  us t .  1 i4us tawy oruzaf i .  19  us t .  1 i2pkt '1  zdn ia l  czerwca 2001 r .

o zbiorowym Zaopabzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz' U.
z20I,7 t. poz.328 z późn. zm.),

. s 3 ust'l i3, $ 4ust2pkt 1, |j 21 ust' 8 rozporządzenia Minisfua Zdlowia z dnia 7
grudnia 20J7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ptzez |udz|
(Dz. U. 2 2011 r. po2. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w ciechanołvie uwzględniając
uzyskane wyniki badań prób€k wody pobranych 29 stycznia i 12 lutego 2018 r.'
nmach spnwowanego nadzonr sanitamego z vządzeń/instalacji wodociągu
Gołotczyzna grn' Sońska wykazujące kwęstionowaną jakość mikobiologiczną
w zakesie obecności pojedynczych bakterii gtupy coli, informuje że zgodnie z decyzją
Nr HKN-I1/18 z dnia 14.02.2018 r' stwierdził warunkową przydatność wody
do spożycia ptzez ludzi z wodociągu publicznego Gołotczyzna w terminie
do 09 marca 2018 r,
okęślono dopuszcfa]ną wafiość paramefuyczn4 0'3 mg/l dla chloru wolnego
w punktach czerpalnych u konsumentów w przypadku prowadzenia okesowej
dezynfekcji wody związkami chloru' Nakazano Zakładowi Us]Iug wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie: ustalenie działań naprawczych w porozumieniu z PPIS
w Ciechanowie i zaakcęptowanych przęz wójta Gminy Sońsk oraz ich rea1izację w celu
uzyskania należy1ej jakości wody spełniajqcej obowiązujące wymagania
mikobiologiczrre oraz potwierdzenie skutecfności tych działan wynikarrri badań wody'

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wymaganiami s 26 ust. 1 pkt 2 ww'
rozporządzenia Ministra Zdlowia, konsumentórtr należy na bieżąco informować
o jakości wody poprzez komunikaty (opracowane pżez właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitamego), rozpowszechniane przez właściwego wójta
w sposób umożlitviający bezz\"'/łocfne zapoznanie się z nimi konsumentów
z obszalu faopatrzenia ww' wodociągu'

ano){re
Kral{czyk
Y\\\
I \\\

p.o. Pańs ratowyInspektor Sanitarny



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWiE
POWIATOWA STACJA SANTTARNO. EPIDEMIOLOGICZNA

W CIECHANOWIE
u|. sienkiewicza 27 0Ho0 c|echanów

tet. (231672-33-13
tax'(23)672.41'44 €.mal|:ciechanow@psse.waw'pI

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatorłego Inspektora sanitarnego w Ciechanowie

z dnia l4.02.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotycł,: jakości.wody pźeznączonej do spożycia przez ludzi dostąrcząnej z wodociqgu
publicznego Gołotcq)zną ząopgtł jqcego w wodę ok. l800 nieszkąńców
6 miejscowości gm. Sońsk: Gołotczyzna, BLll,kąty, Dziąrno, Sońsk, Strusin, Stł.usinek
oraz część nieruchomości Szwejki'

Państwowy Powiatorvy Inspektol sanitarny w ciechanowie, informuje że na
podstawie uzyskane wyniki badań próbek rvody pobranych 29 stycznia i 12 ]utęgo
2018 r' w ramach sprawowanego nadzonr sanitamęgo z urządzeń wodociągu
Golotczyfna wykazujących obecność pojedynczych bakterii grupy coli
w jednostkowych punktach kontrolnych, zgodnie z wydaną decyzją Nr HKN-11/18 z
dnia 14'02.2018 stwierdzil warunkorvą przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gołotczyzna w terminie do 09 marca 2018 r. i nakazał
realizację df ia|ań naprawcz} ch.

obecność pojedynczych bakterii grupy coli z jednoczesnym wykluczeniem
pozostałych wskaźników mikrobiologicznych pozwala na uznanie stwierdzonej
niezgodności za niestwarzającą z^groź,eliia dla zdlowia Iudzi, przy jednoczesnym
podjęciu dzialań naprattczych.

Dostarczana woda w czasie prowadzęnia okresowej dezynfekcji zwiqzkami chJoru
może stanowić dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwalnych
zmian wlaściwości smakowych i zapachowych wody.

]vlając jednak na ułYadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody
z wodociągu Gołotczyzna wskazane jest nie spożywanie wody pobieranej
bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu.
woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez
oglaniczeń'

WC
Jędnocześnie infomuję, że Isfu eje możliwość poprawy jakości \łody

w ramach realizorvanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci Jjej
intens\.wnę Dłukanie.
Informacja dotycząca jakości wody
komunikatu,

obowiązuje do czasu łvydania kolejnego

*

!:'.,aixi
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p.o.Paristw Sanitarny
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Nr t€czki ...................'

fft.P.?.rzonLtr

Mlawa, dnia 1 5.02.2018r.

Ciechanórv
ul.
06

W odpowiedzi na decyzję Nr. HKN-11/18 stwierdzającą waruŃową
przydatnośó wody do spożycia z wodociągu gmirurego w m' Gołotczyzna
gm' Sońsk'
Zakład Usług Wodnych dła Potrzeb Rolnjctwa w Mławie informuje: '.
1' nieznane są nam przyczyny punktowych skaień wody
2' przystąpiliśmy do intensywnego pfukania sieci wodociągowej
3' zleciliśmy badania wody pierwszy termin 16.02'2018r. drugi termin

19.02.201 8r. lub 20.02.201 8r.
. 4. Fi.Ż'Śtą]jiliśńy do ci Ór.wania sieci wodociągowej

5. sprawdzamy r,rzgodnione punkty pobolu pod kątem budow instalacji
wewnętrznej i ich w}posa:żenia' w miarę możliwości zamonlujemy

w pun-L1ach konfuolnych tuż za wodomielzem nięzaleine zawory czelpalne
do poboru próbek'

6. przek.rżemy infolmację odbiorcom, że woda nadaje się do picia po
pŻegotowaniu' Do pozostałych cęlów bez oglaniczeń.

7. o wynikach podjętych działan będziemy na bieżąco infomować PPIS
w Cięchanowie oraz Wójta Gminy Sońsk'

D fi.. ir5' l iOR

ns,i,ł.;fteł*a
Do wiadomości:

rdwojt-c-i"y so'r"t

sprawę prowadzi|
Lcch Białoludzki
tel:512 308 910

Państwowy


