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Działając na podstawie: N. ."*u ..l.|...loly'. ,Ll1'.ŁO.18....'
. ań. l pkt l, ań' 4ust. 1pkt 1, ań. 10ust. l pkt3,art. 12 ust. 1,dI1.2,7 Dst. I iart.31

ustawy z dnia 14 marca 1985 I. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.U. z 2oI'7 t.poz.
126], f pó^, zrn)'

. art.5 ust.l, la i afi. 12 ust. 1i 4 ustawy z dl.ia' l czerwca 2001 r. o zbiorowyn
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowyn odprowadzaniu ścieków (Dz' U' z 20|.7 r. poz' 3f8
zpóźn. zm.),

r $ 3 ust. 1i3 $ 4ust. l pkt l,ust.2,ust.3 pkt ld, $ 20 oraz $ 21 ust.l pkt 3, ust. 4, ust. 5,
ust. 6 i ust' 9 Iozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grrrdnia 2017 r. w sprawiejakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z20I,7 |' poz.2f94)'

. ań. 2l $ 1 pkt 2, ait. 104 s 1, alt' I55, art. 127a i 130 $ 4 Kodeksu Postępowania
Admjnistracyjnęgo (Dz,U, zfol,l t. pof. If57 zpó^. zm)'

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnycb dla Pohzeb Rolnictwa rv Mławię
TEI ),01,0/f01,8lLB z 06.04.201 8 r.
uwzg|ędniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu
Gołotcfyfj1a 19 i f,1 ,narca olaz 03 kwietnia 20i8 r. w ramach kontroli wewnętrznej
i nadzoru sanitamego

Pdństwo||y Powiatow Inspektor Sgnitgrn! w Ciechanowie
zmienia

decyzję Nr HKN.II/I8 z 14,02.2018 n zmienionq
decyzjq NR HKN-I1/18/Z z dnią 15.03.2018 r.

sIwierdZąjqCq

h)arankowq przłdetność wody do spożycia przez lutlzi
z wodociqga publicznego Gołolcąlzna gm. Sońsk

i nakazujqcq
Zgkładowi Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwcl ||, Mławie

ul, Nowa40, 06-500 Mława

I) wyeliminowanie obecności baktetii gtupy coli z wody dostarcząnej ptzez wodociqg
Gołolczlzha, doprowadzajqc jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 1
załącznika nI 1 do rozpoŹądzenia Ministra Zdrowia f dnia 7 grudnia 2017 I. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez Judzi,

2) nie ptzekruczanie określonej dopaszcząlnej wałtości parańetrycfne| 0,3 mg/I tllg chloru
wolnego w punktach czerpalnych u konsuhefitów w przypadku prowądzenia okrcsowej
dezynfekcji wody zlłiqzkami chJoru,



1 ) bicż,qce informowanie PPIS w Ciechanowie o ząkrcsie i letminach rcalizacji dziłlań
napławc?łch,

potwietdzenia badanfumi w ramach kontroli wewnęhzllej uzyskanie wymaganej jo*łki
miktobiologiczne 'ody uzdąlnionej dostarczanej z wodociągu Gołotczyma w ukrąie
wskaźników: bakrełie gruw coli, Escheńchią coli, Enterckoki' w min 4 uzgodnionych
punlłtach ęodności/monitofingowch (SUW Gołotczyzna i u j odbiorców: Urzqd
Gniny Sońsk' ul. Ciechanowsktl 16, Szweiki 4 - ieszkanie p|ywątne, Burkąty 1] _

mieśżkąnie prywathe)' w terminie do 06 kwiętnia 20l8 I.

w ten sposób, że:
zgodnie z rłnioskięm Zakładu Usług Wodnych dla Potzeb Rolnictwa w Mławie
wg' pisma TE/l010/2018/LB z 06.04.2018 r. i uzgodnieniami telefonicznę z 06.04.2018
przedłuża do 08 maja 2018 r. wykonanie nakazów wedlug pkt od 1do 4
przedmiotowej decyzji.

oraz nakazuje

kontJ,.,ludcję dzialań napruwca)cł w celu zapewnienia należ}tej jakości

mikobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzra'

Uzasadnienie
w Iamach wykazania wymaganej jakości mikrobiologiczrrej wody z wodociągu

Go|otczyzna stfona zobo\,riĄzana ptzekazała uzyskane wyniki badń próbek wody pobranych
w zakesję kontroli wewnętrznych 19 12,7 malca 2018 r. wg sprawozdań Nr: 495-Ul8
| 494lls f 2|.032018 *n;ł6ils| 515i1-8 ż,9.63'2Ó|8 t. i,Ń*1-:zlljqie wt,Tnaganą latósć
mikobiologiczną. Brak oznaczęń chloru wolnego nie pozrvalało na stwięrdzęnie należJ'tej
jakości mikobioiogicznęj wody bez czyr:l;'ika dezynfekryjnego.

Zgodlie z ustaleniami z kontoli sprawdzającej wodociągu Gołotczyzr'a
przeprowadzonej 03.04.2018 r. (wg. p.otokołu HK-f5/f8/18) dezynfekcję wody prowadzono
f,1-29.03.2018r. a intens}.wne płukanie sieci dystrybucyjnej prz€plowadzono w dniach
29-30.03.20|8 t. Uzyskane wyniki badń próbek wody pobranych 03.04.2018 r. w ramach
tej kontioli sanitamej wykazĄ w 1 pkt kontolnym (spośród 4) obecność pojedynczych
bakterii grupy coli (5 jtv100m1) w wodzie podawanej do sieci dystrybucyjn€j wodociągu
Golotczyzna.
s)tuacja ta nadal nię pozwala na uznanie stabilności mikrobiologicznej wody z wodociągu
Gołotczyzna' stwierdfenia jej bezwaruŃowej pŹydatności do spożycia przez |udzi'
w}łnaga natomiast dalszych działań naptawczych potwieldzonych kolejnymi badaniami
mikobiologicznymi (bez prowadzenia okresowej dez;mfekcji) wykazującymi obowiązującą
jakość wody o którcj mowa w s 3 lozpoŹądzenia Ministra Z&owia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w min. 4 pkt zgodności.

Wykonując ustawowe zadania PPIS w ci€chanowie na wniosek strony, mając
na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze i konieczność ich kontynuacji
orazto' i4e zostały pełnione warunki ust. 4 $ 21 ww. rozporządzenia E. wykluczono obęcność
parametru Escherichia coli i Entęrokoki, przedłuĘł termin uzyskania wymaganej jakość
mikrobio|ogicznej wody z wodociągu Gołotczyzna do 08 maja 2018 r.



Pouczenie
od decyzji przys.ługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego

lnspektora sanitamego w warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitamego
w Ciechanowię w terminie 14 dni od daty dotęczęĄia niniejszej decyzji,
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Pństwowęgo Powiatowęgo Inspektora Sanitamego w Ciechanowie, który
wydał decyzję.
Z dnięm doręczenia Państwowemu Powiatowęmu Inspelćorcwi sanitamemu w Cięchanowie
oświadczęnia o złzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staję się oslateczna i prarłomocna.
Decyzja podlęga wykonaniu przed upĘwem tęrminu do wniesienia od\ł'otania, jeżęli jest
zgodl].a z ż,ądaniem wszystkich strcn lub jężeli vr'szystkie stony frzękty się prawa
do wnięsienia odwołania.
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KoMUNII.ĄT
Państwowego Powiatorvego lnspektora sanitarnego w Ciechanowie

f dnia 06.04.2018 r' w sprarYie jakości wody plzeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotycz,'' jakości' ody p%eznączonej do spożyĆia pEez ludzi dostątcząnej z wodociqg|ł
publicznego Gołotcxyzn.r ząopatrujqcego w ||odę ok. ]800 mieszkańców
6 miejsco|,ości gl,,' Sońsk: Golotczyzna, Bufkąly' Dziamo, Sońsk, Strusin, Strusinek
oraz część nieruchoności Szwejki.

Państwowy Porviatołvy Inspektor sanitarny w ciechanowie, informuje że na
wniosęk ZUW dla Potzeb Rolnictwa w Mławie zgodnie z wydaną decyzją Nr HKN-
11l|8lZlI z dnia 06.04'2018r' przedlużył do 08.05.2018 r. warunkową pl.zydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golotczyzna i nakazal
kontynuację dzialań naprawczych.

Uzyskane wyniki badań próbek lvody Z lvodociągu Gołotczyz]a pobranych
19 i 27 narca 20l8 r' oraz 03 kwietnia 2018 r. wykazujące dopuszczalną obecnością
pojcdyncz) ch bakterii grupy coli w jednostkorvym punkcie kontrolnym
z jednoczes ym wykluczeniem obecności bżkterii potencjalnie chorobotwórczych
pozwala na uznanie stwierdfonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla
zdrowia ludzi, przy jednoczesnym kontynuowaniu działań naprarvczych.

Dostarczaoa woda w czasie prowadzenia olcesowej dezynfekcji związkami ch1oru
może stano\dić d|a konsumentów istotną uciążlilvość z powodu odczuwalnych
zmian wlaścilvości smakorvych i zapachowych wody.

Mając jednak na utvadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody
z wodociągu Gołotczyzna .t\,skazane jest nie spoży1vanie wody pobieranej

bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu.
woda może być uży}vana do kąpieli oraz pozostalych celów użytkowych bez
osraniczeń.

l.łlfc

Jędnocześnię infonnuję, że Istnieję możliwość poplawy jakości wody
w ramach rca]izowanych dzia]lań naprawczych poprzez dezylfekcję siecj ijqj
jntens}a\ł,ie płukanie.
Informacja dotycząca jakości wody
komunikatu.

obo$ iązuje do czasu wydania kolejnego

p.o. towy Inspektor Sanitan'iy


