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w Cleciranowie

HKN.6030.27.1.2018

Działając na podstawie:
. art. l pkt 1, art. 4 ust. 1 plĆ l,

ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
If6| z późn. zm]"

. art. 5 ust.1,la i art.
zaopatżeniu w \łodę
z późn. zm.),

N' ..""u ..IŁ"..F.24,łk "w -\8.

zakład Us h
dla Inictwa w Mlawie
ul. 40' 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN - 11/18/Z

art. l0 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 2'l !st. I l art.3j
o Państwowęj Inspekcji sanitarnej (Dz'U. z2o|,7 r' poz.

12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 częrwca 2001 r. o zbiorowvm
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2O|7 r' poz. i28

. S 3 u_sl. 1i3 S 4 ust. I pkt 1,ust.2,ust.3 pkt ld, S 20 o.az S21 ust.l pkt 3, ust. 4, ust. 5,
ust. 6 i ust' 9 rcfporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7 r' w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spoĘcia przezllldzi (Dz.IJ ' z 2077 r ' poz' 2294),

.  *? ' s  l  pk t2 ,a l t .  104 $  1 ,  a l t '  755,  ań .  12 ' /a i130$4KodeksuPostępowan ia
Administracyjnego (DZ'IJ. z201,1 t' poz.1257 zpóźn. zrl),

po rofpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych dla Potlfeb Rolnictwa w Mławie
TE/779/20I81LB z 12.03.2019 r.
uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych z vządzeń wodociągu
Golotczyzna 19,20 i' 23 lurego 20I8r. w ramach kontroli wewnębznej omż 12 marca 2018r.
w ramach sprawouanego nadzoru sanitamego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ,, Ciechanowie
zmienia

decyzję Nt HKN-I1/18 z 14.02,2018 r.
stwierdzajqcq

warankowq przydatność wody tlo spożycia przez lutlzi
z |,odociqgu publicznego Gołotcąyzna gm, SońSk

i nakazujqcq
Zuktadowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnicha,a w Mtawie

uL Nowa40, 06.500 Mława

I) wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli z wotly dostarcxanej pąex wodociqg
Gołotcz,,zna, doprowadzając jej .jakość do wymagań okeślonych w części c w tabeli 1
załączlika w 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 I. w sprawie
jakości wody przefnaczonęj do spożycia przez ludzi,

2) nie przekracząnie okłęślolęj tlopuszeząlnej wa ości pdrameweznej 0,3 mg/I dla chlora
wolnego w punktach c7erpalnyclt u konsumentóww przypadku prowadzenia okresowei
dezynfekcji wody związkami chlorLl,



3) bieżqce informowanie PPIS w Ciechąnol\ie o ząkłesie i terminach rcalizlcji działań

ndp ru|,cŁ|ch,
potwiełdze ia badańiarzi w ramach kontroli we$,nętrznej lzyskanie wymaganej jakośei

mikrobiologiczne ',ody uzdathionej dostalczanej z wodociągu Gototczyzna w zakłesie

wskaźników: baktefie gtuw coli' Escherichia coli, En\etokoki, w min 4 uzgodnionych

punktach zgo.lnośĆihtlonitołingottxłch (SUW GolotczyzĄą i u 3 odbiorców: Urząd

Gminy Sońsk, ul' Ciechanowską 16, s" ejki 4 mieszką11ie p|Watne, BurkaĘ 1}

mies zkanie prylł ótne),

w terminie do 09 marca 2018 r.

w ten sposób, L,'e:

zgodnie z wnioskiem Zakładu Usfug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławię wg.

pisma TErn9D\|8[B z I2.o3.2oI8 I. przedłuża do 06 kwietnia 2018 r. wykonanie

nakazólv wedlug pkt od l do 4 przedmioto\Yej decyzji.

oraz nskaz.ie

kontynuację działań napravczyĆl' v ce1u zapewnienia nale4tej jakości

mikrobiologicznej wody f wodociągu Gołotcfyaa'

4)

Uzasadnienie
Dokonane ustalenia w ramach kontloli sanitarnej pŹęprowadzonęj \2.02.2018 t.

(protokół kontro]j HK-08/1o/18) i uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w rarrrach
rei konlro|i \\q' spra\ozdania z badań Nr HK L.ó000-2-]o/8i).o0.a 1 .q2 /20l 8 f |4'0f'20l8 r.

o* ,po . tuno* i "n iuo2 lus t ' l pk l ] .us t .4 ro fporzqd7en iaM in i Ś l raZdro$ ia7dn ia"grudr ia
2017 I' były podstawą stwierdzenia przez Państwowęgo Powiatowego lnspektofa sanitarnego
w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia ptzez |udzi z wodociągtt
Gołotczyzna, w tenninię do 09 marca 2018 r.

zgódnie z $ 21 ust. 5,6 i 9 ww. rozporządzertia Państwowy Powiatowy Inspektol

Sanitamy nakazał stronie zobowiązanej Zakładowi Usług Wodnych d1a Potrzeb Rolnictwa
w Mławie ustalenie i realizację sk.utecznych dzia]lań naprawczych w celu plzy\Wócenia
naleĄtej jakości miklobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna, w zakresię wskazanyrt
w pkt 1, 3 i 5 decyzji. jednocześnie określając w pkt 2 decyzji doptlszczalne waltości
parin:retrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność w terminie do 09 marca
2018 r .
Konieczność wykazania uzyskania wymaganej jakości mikobiologicarej wody dostarczanej
z wodociągu Gołotczyzna i jej stabilności,w tym zakresie' uzasadnia nałożęnię obowiązku
wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętŹnej według pkt 4 decyzji.
Zgodnie z nakazani pŹedmiotowej d,ecyzji ZŃład. Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
lv Mławie pismem TE/504/201s/LB ż 15'02'20]8 r. poinformował o p]anowanych
i realizowanyclr działaniach naprawczych w celu uzyskania stabiiności mikrobiologicznej
wody z wodociągu Gołotczyzna - skutecznego wyeliminowania obecności pojedynczych
bakterii grupy coli. Działania te polegĄ na dezynfekcjj sieci wodociągolvej związkami
chloru (podchlorynem sodu) oraz intensywn}m p]lukaniu urządzeń wodociągo\łrych' W ce]u
wyeliminowania ęwentualnego wpływu instalacji wewnętrzlej na jakość rł'ody
w uzgodnionycl] pkt zgodności zadeklalowano montaż nięza]eżnych zawolów czeĘalnych
do poboru próbek wody'
W ramach wykazania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczlzna
pfzęk*aflo uzyskane wyliki z badań próbek wody pobranych w zakresie konboli
wewnętznych ]'9,fo i23lutego 2018 r. wg spnwoudań NI]'2,I4l18 t2,75lI8 z23.02'2018



oftz 2463lofl2o!8^Ą/I, 2463l0fl20|8ll\Ąl2, f463l02lf018^łIl3' 2463l02/2018M/4'
2463l)2l2ol8Ml5 z 21.02.f018 r. i Nr: f463l02lf018Tll' 2463/0f/20I8lF 12,
2463lo2l2018/F/3' 2463lo2l20l8/F/4' 2463l02l20I8/F/5 z f3.02.20]'8 I', a takŹe Nr:
f'73olo2/2or8M/1,f'l30102/f0181M12,2'130/02/20r8M/3,2'730/02/20r8M/4,
2'l 3o/0fl2\I8b4l s, 2'/ 30/o2lf01 1Ml 6, 2'7 30l02l20l8M[7 z 2'/.02 f0)'8 t.

Złodnie z ustaleniami z kontroli sprawdzającej wodociągu Gołotczyzna
przeprowidzonej 12'o3.2o18 r. (wg. protokotu HK-07/13/18) dezynfekcję wody zakończono

bz.oi.zots..' a do pobierania próbek wody w uzgodnionych puŃtach zgodności

zamontowano kany za wodomierzami. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych

w lamach tej kontroli sanitarnęj wykazały w 1 pkt kontrolnym (spośród 4) obecność
pojedynczych bakterii gnrpy coli (3 jtk/100ml) oraz Ente.okoków- (10jtk/100 ml)'

"o 
s*iua"'y o kwestionowanej jakości nrilcobiologiczrej na przyłączu Szwejki 4

(prawdopodobnie jako skutęk montażu kanu w niehigienicznych \łafunkach).
ś1tuacja ta nie pozrvala na uzlanie stabilności mikobiologicznej \'ody z wodociągu

Gołotćzyzna siwierdzenia jej bezwarunkowej przydatności do spożycia przez l|ldz|.

Wymaga natomiast dalszych działań naprawczych potwięrdzonych kolejnymi badaniami

mikrob1ologic'nymi (po zakończeniu dezynfekcji) wykazującymi obowiązującą jakość wody

októ re jmŃaw$3 iozporządzen iaMin i sbaZd lowiaZdn ia7grudn ia2017r .wmin .4pkt
zgodności, jednocześnie. jako potwieldzęnie braku wpływu ww. kwestionowanej jakości

wody na przyłączu Szwejki 4 (skutecznie wyęliminowanej).
Wykónując ustawowe zadania PPIS w ciechanowie na wniosek strony' mając

na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze i konieczność ich kontynuacji'

przedlużyt termin uzyskania rvymaganej jakość mikrobiologicznej wody z \Yodociągu

Golotczyzna do 06 kwietnia 2018 r.
Pouczenie

od decyzji przysfuguje pra*'o rwtiesienia cdrvcłania do Państrvowego Wojervódzkiego

lnspektora Sańtirnegó * wi.ourvi" 
"u 

pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitamego

w ćiechanowię w terminie i4 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

w trakcie biegu te ninu do wniesienia odwołania strona możę ztzęc się prawa do wnięsienia

odwołania wóec Państwowego Powiatowego Tnspektola sanitamego w Cięchanowię, który

Wydał decyzję'
Ztniem doręczenia Państwowemu Powiatowelrru Inspektorowi Sanitamęmu w Ciechanowie

oświadczęnia o ztzeczęn|u się prawa do wnięsienia odwołania przez ostatnlą ze stron

postępoltania. decyzja slaje się ostcteczna i prarłomocna.

becyz.1a podlegu wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest

,goó,i ź ządani",o wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa

do Wniesienia odwołania.

Ohzyrnuja:
1.) Adresat
2,) wójt Gminy S.ońsk
3.) aa



PAŃsTwowY PoWATowY |NSPEKToR SANITARNY w c|EcHANow|E
POWIATOWA STACJA SANITARNO. EPlDEIlIIOLOGICZNA

W CIECHANOWIE
ul' sienkiewicza 27 0H0o ciechanów

tel. (231 672-33,13
t ax. 123) 672-4!-44 e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

KoMUNII.ĄT
Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Ciechanolvie

f dnia l5.03.2018 r. lv sprarvie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości.,llody przeznaczonej do spażycią pfzez ludzi dastarczanej z wodociqgu
pl,tblicznego Goło|cł)zna ząop.ttrujqcego w wodę ok. ]800 mieszkdńcó|ł
ó miejscowości gm. Sońsk: Go.lolczyzna, Burkat!, Dziamo, Sońs]C' Strusin, Stfusinek
oruz część nieruchomości Sfwejki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ciechanowie, informuje że na
lvniosek ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Młarvie zgodnie z wydanq decyzjq Nr HKN-
III|8/Z z dnia ]5.03'2018r' pfzedłużył do 06.04.2018 r. w5runkową przydatność
wody do spożycia ptzez |udzi z wodociągu publicznego Golotczyzna i nakazal
kontynuację df ialań naprawczych'

Uzyskane wyniki badan próbek wody z rvodociqgu Gołotczyzna pobranych
19,20 i 23 1utego 2018 r. wykazujących wymaganą jakość mikrobiologiczną olaz
pobranych 12 marca 20l8 I. z kwestionowaną jakością mikrobiologiczną
rv jednosthowym punkcie kontrolnym pozwala na uznanie stJvierdzonej
niefgod ości za nicstwarzającą zagrożenia dla zdrorvia ludzi, przy jednoczesnym
kontynuowaniu działań naprawczych

Dostarczana ''vode rv czasie piowaczenia okresolvej dezynfekcji zrvlązkami chloru
może stanorłić dla konsumentów istotną uciążlirvość z powodu odczuwalnych
znrian wl5ściwości smakorvych i zapachorvych wody.

Nlając jednalr na uwadze sfczególną ostrożność w korzystaniu z wody
z wodociągu Gołotczyzna wskaza e jest nie spożywanie wody pobielanej
bezpośrednio z kranu' tylko po przegotorvaniu.
woda może być używana do kąpieli oraz pofostałych celów użytkowych bez
ogr.aniczeń.

WC
Jednoczęśnię infonnuję, że Istnieje nożliwość poprawy jakości wody

w ramach ręalizowanych działati naprart'czycl] poprzez dezynfekcję sieci i jej
intensyrvne płukanie'
Infbrmacja dotycząca jakości rvody obo.rviązuje do czasu wydania kolejnego
komunikatu.

łviatowy lnspektor sanitamy
iechanow

p'o' Państwo

a Kra


