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Ciechanów. 20l8.05.09

Zak|ad Usług Wodnych
dln Potrzeb Ro|nictwa w Młalvie
u|. Nowa 40' 06.500 Mławł

lt&CyztrA Nr HKN - tlfiV?tnl

Działając na podstawic:
r ań. l pkt 1' art' 4 ust. 1pkt l, art. 10 ust' l pkt 3, art. 12 ust' 1, art.27 ust. 1iar|'3,|

uŚtawy z dnia 14 marca 1985 r' o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. |J. z20|7 r, poz,
|2$I zpÓżn. zm),

r  ań '  5  us t . l , l a  i  a r t .  12  us t .  1 i4us tawyzdn ia7czsrwca2001 r .  o  zb io rowym
zaopatnzeniu w wodę i zbiorowym odprr:wadzarriu ścieków (Dz, |J. z2a17 t. poz.328
zpóźn. zm.),

r  $  3  us t .  I  i3  $4ust .  l  pkr  l ,us t .2"  usr .3  pkr  ld ,  g20orazg2 l  us t . l  pk t3 ,us t .4 ,us t ,5 ,
ust' ó i ust' 9 rozporaądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201,7 r, w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez |ut}zi (Dz, U ' z 2017 r, poz, 2f94),

. atL' f\ $ l pkt 2.' arr' 104 $ 1, art. 155, ań' l27a i 130 $ 4 Kodeksu Postępowanla
Adminislracyjnego (Dz. U. z'fa17 t' poz. |f57 L p6źrl zn'),

po rozpatrzeniu wniosku ZatJadlt Usfug Wodnych dla Potrzęb Rolnictwa w Mławie.1.E/1288|20,'8ILB z07.05'2018 r. ijego uzupełnieniemTE/\3f7l20lB/L,B z08.05.2018 r.
uwzględ[iając uzyskano wyniki badań próbek wody pobranych z Wządzeh wodociągu
Gołotczyzna |9 i 23 kwietnia oraz 04 maja 2018 r. w ramach kontroli v/ewnętrmej
i nadzoru sanitarneso

Państwowy Powiatowy Inspelto1 Sanłtarnłł w Ciechanowię
zrnten,a

decya,jg Nr IIKN-I1/18 z 14.A2.2018 r. zmienionq
decyzjami: NR HKN-I1/18/Z z dnia 15.03.201 I r.

i HKN-]l/I\/Zil z dnia 0ó,04.2018 r,
stwierdzajqcq

warunkowq prąydatnoŚć wody do spcźłlcig przez ludzi
z wotlociqg,ł pablicznego Golotczyzna gm. Sońsk

i naka6ujqcq
Zakładowi Usług Wotlnych dla Potrzeb Rolnictwtt w Młąwie

uI. Nowa4L, 06-500 Młuwa

1) wyełintinawanie obecnoścź błkterii grupy tolć ą wody tloś|urałunej przez wodociqg
Gałotc4ytraa, rioprowadzając jej jakość do wyn:agari określonych w części C w tabeli l
załąomika nr l do rozporządzenia Minisra Zdrowia r- dtti.lt 7 gru<Jnia 20l7 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,



f) nie przelcłaczania określonej tlapus4cz,ulnej wartości paral'nelrycz,rrej a$ mg/l dla clttora

wolncgo w punktach czerpa!nyclt a kansamentów w pr7łpadl(u prowadzenia okrcsowej
dezynfekcji wody zrviązkami chlont.

3) hieżqce informowcnie ?PIS w Ciechanopie o lakresie i tennlnach reąlizerji deiałał|
naprał*,cąlch,

4) potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej u7'yskanie wynagcnej jakośei

nikłahioltlgicxltej wady uzda|nionej dostarczanej z wodociągu Gołotcz4lz'na ,"v 7,akrcsie

. wskaźników: baŁterie grupy coli, Eschericltia coli, Enterokaki, w nin. 4 uzgadnianych
p t,I{|ach zgodności/manitoringawych (SUW Gołotczyzną i u 3 odbitsrców: Urzqd

Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 1ó' Szwejki 4.- mieszkanie prywa|ne, Burkaty ]1 -

ntieszkanic pryvalte), w terminie do 0B naja 201 B r.

w ten sposób, że:

zgodnie z wnioskienr Zakładu Usfug Wodrrych dlł Potrzeb Rolnictwa w Młrrrł ie

!vg. pislla TE/|28B'201B.LB z 01 ,04 '2a|8 r. i jego uzupełnienicm wg. pisma
.tEl|113f7l2018/LB z 08.05.20lB r. przedluża do 05 czerlvca 2018 r. łykonanie
nakazów rvedług pkt od l' do 4 pl.zettmiotowej decyzji'

ordz nilkazuie

5,} xiłtensyrtkowttnie działuń ntprałpcłyc|t kan|ynuowanych łgadnyeh e deklaracjami wg'
pisma TE/IS27/IaIB/LB z 0B.0s.20I8 r.. w cg1u bezz,włocznego zapewrrienia należ'ytei
jakości mikrobiologiczncj wody z wodociągu cołotczyzna.

Uzasadnicnie
W rairrach wykazania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z rvodociqgu

Gołotczyzna strr:nir zobrrwiąz'ana ptzekazata uzyskanc rt1niki badar,l próbek wody pobranych
w zakresie kontroli wewnętrznej 19 kwietnia 2018 r. wg sprawozdań Nr: 799ll8; 800118;
B0l/l8 i 802/|8 z f3 '04.2018 r. wykazujqce wymaganą jakośó nrikrobiologiczną przy
obecności clrloru wolrrego od 0'02 do 0'l5 mg/l-

Zgodnie z ustaleniami z konkoli sprawdzającej wodociągu Gołotczyzna
przepro'uvadzonej f3.04 '2018 r. (wg' protokotu HK.25l42l18) działania naplawcze polegały
na dezynfckcji studni glębinowychn z}iorlrików wyrólvnawczrych i sieci r{ystrybucyjnej
r'i, dniach l0.1ó krviecień 2018 r. i płukaniu urz4dzeń wodociągowych w dniach 1l.17
kwieoień 201B. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 23.04'2018 r' rv ramach
ltontr.oli sanitarnej wykaz,ały wg sprawozdania }IKL'6000-2.l l1l33B'339'340'341lf0|8
z, f5,04,2a|8 w 1 pkt kon1rrrlnym (spośród 4) obecność pojedynczych bakterii grupy coli
( l jtVl00ml) w wodzie u odbiorcy Szwejki 4 oraz brak obecnelści Escherichia coli
i Enterokokólv' obecność pojedynczych bakterii glupy coli (<ld 4 do B jtk/100ml) i brak
obccności pofostałych parametrów mikrobiologicmyclr wykazaty sprawozdania (nr 850/18;
85l/ l8; 852/18 i 853/18 z ff i .a5.2a18 r.) z badari pr.óbek wody pr:branych 04.05.2018 r '
w ramach kontroli wewnę& znej z uzgodnionych 4 punkrów z-godności.
Śrviadczry to o odradzaniu się populacji bakterii grupy coli jakr: skulek nie wyelirrrinorvana
żródła zanieczyszczcnia lub zastosowania niewystarczających działair naprawczych (zsyt
niskie zawartości ch}oru czynnego lub/i zby krótkiego czas kontaktu),

Zgodnie z, powyŻszymi ustaleniarni nadal brak jest podstaw do stwierdz.enia
lrezwarunkowej przydatności rvody do spożrycia ptzez |udzi z wodociągu Gołotc7'yzna,
I(oniecznę są delsze zintensyfikowane działania nąprawcze' które zadeklarowała stfona
zobowiqzana (wg lvniosków Tr,l|288l2018|LB z 07.05.20l8r. i Tr,/|321Da|8/LB
z 08.05.20l8 r..), a ich skutec7-'nośó zostanie potrvierdzorra l<olcjnyrli badaniami



mikrobiologicznyrni w nin. 4 pkt zgodności wykazującynri obowiązującą jakośó wody
o której mowa w $ 3 i w $ 4 rozporządzenia Ministra łdrowia z dnia ? grudniu zotl r.
(bez konieczności prowadzenia okresowej dezynfekcji).

Wykonując ustawowe zadania PPIS w Ciechanowie na wniosck strony, mając
na uwadze zrełIizowłne dotychczas dziulania naprawcze i konieczność ie|r kontynułcji
araz to, że zostały spełnione warunki ust. 4 $ 2l rvw, rozporządzenizr tj';

. wykluczono obscność p&rsmetfu Essherichia coli iEnterokoki,
o stwierdzana obecność pojedynczych bakterii coli jest zmienna i rv każdym przypadku- rnniejsza niż l0 jtk/loOml * brak podstaw do stwierdzeniir braku przydatności wo<Iy

do spożycia,
przed}użył termin uzyskania wymaganej jak*ść mikrobiologicznej lvody z wodociągu
Go|otczyzna do 05 czerwca 2018 r. oraz nakazal zintensyłikowanie realizowanych
i planowanych dzia|ań naprawczych zgodnie z ww. pisemnym zobowiązaniern ZUW t||a
Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Pouczerrie
Od deoyzji przysługujc prawo lvniesienia odwołania do Państlvowego Wojcwódzkiegrl

lnspektora Sanitarnego w Warszawie za pośredniclrvem Państwowego lnspektora Stnitarnego
w Cięchanowie w terminie l4 dni ocl da|y doręczenia rriniejszej decyzji'
W trakcię biegu terminu do rł'nicsienia oclwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odlvolania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanilarnego w Cieclranowie, krory
wyda,l decyzję,
Z dŃem doręczenia Państwowcmu Powiatorvemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowic
oświadczęnia o ztzeczeniu się prawa do wniesienia odwotania przez ostatnią ze s!|on
pr:stępowania, decyzja staje się oslatoczna i prłlvomocno.
Decyzja pł:dlega rvyl<onaniu pt.zecl uplywem tęrminu do wlriesienia odwołania,
zgadna z żądaniem wsuysddch stron lub jeżeli wszystkie slrony zrzek,ły
do wnięsięnia odwotania,

Otrzymuja:
I .) Adresat
2.) wójt Gminy Sońsk
3.) aa

jeżeli jest
się prarva



PANSTIiVOWY POWATOWY INSPEI{TOR SANITARNY W SIECHANOWIE
POWIATOWA STAS'A SANITARNO " EPIBEMIOLOGICZNA

W CITCHANOWI!
ul. s|enk|ewlcra 27 06.400 clechanóW

te'. (23) 672-33.13
fax,(23)072-4144 e-mailiclechanow@psse.waw.0l

I(OMUNIKAT
Państwowcgo Powiatowego Inspcktora Sanitarnego w Cicchanowie

z dnia 09.05.2018 r' w sprawie jakości wody prl,eznn'czo:ne} do spożycia przez |udzi.

Dołyczy: jakości wgdy przeznaĆz)nej tlo spoż}łcia przez ludzi dos|arczanej z wotlociqgu
puhlicznega Gokltcąyzna zaopatrujqcega łu wotlg ok. 1800 mieszkańctiw
6 miejscotuości gm' so?isk: Gcłotczyzna, Burkaty, Dziarno, Sońsk' Strusin, Slrusinek oraz
część n icruchom ośc i Szv<,j k i'

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rY ciechanowie' informuje że na wn,iosek
. ZUW dla Porzeb Rolniclrva w Mławic zgadnie z wydaną decyzją Nr HKN.I |l1\lzlllil
z dnia 09.05.2018r. przedlużył do 05.06'2018 r' warunkową przydatność \Yody do
spożycia przez |udzi z wadociągu pulrlicznego Gołotczyzna i nakazal zintcnsylikowanie
realizowanyclr dzialań naprawczych w celu lrezzwłocznego uzyskania poprawy jnkości
rvody z zapewnienicm jej stabilności mikrobio|ogicznej pozwalającej na bezwłrunkową
przydatność do spożycin.

Uzyskans wyniki badań próbek wody z wodociągu cołotczyzna pobrarrych 19 i 25
kwietnia 20l8 r' oraz 04 maja 20,lB r. wykrzujące dopuszczalną obecność pojcdynczych
bakterii grupy coli z jednoczesnym wykluczeniem obecności b:rktcrii potcncjalnie
chorobotwórczych - nadll pozwalają na uznanic stwierdzonej niezgodności
za niestwarzającq zagrożcni:r dla zdrowia ludzi, przy jednoczcsnym kołĘnuowaniu
dzia|łń nzrprłwczych polcgających mięclzy innymi na dezynfekcji i płukaniu ilrz.4dzeń
lvodociqgorvych.

Dostarczana woda rł,czasie prowadzcnia okresowej dezyn{tkcji złvi4zkami chloru może
stanowić clla konsunentów isto{ną uciążlilvość z powodu odczuwalnych zmian
wlaścirvości smakowych i zapachorvych wody, ale z'wsze jest bezpieczna
mikrolrio|ogicznic - nie stwierdzano w nicj obecności mikroorganizmów
rvskaźnikowych

Mając jednak na ułvadze szczcgólnq ostrożność w konystaniu z wody
z wodtlciągu Gołotczyzna wskazanc jest nie spożywanie rvoe|y pobierancj bezpośr.cdnio
z kranu, tylko po przegotolvaniu.
Wodł może być używana do |rąpieli orltz pozosta|ycb ce|ów użytkłlwycb bez ograniczeir.

Jedtlocześnic informuję, że istnieje fiożliwoŚó poprawy jakości wody w ramaclt
realizowanych działań naprawczych pod warunkienr skutccznego wyclitrrinort'ania źródła
powodującego obecność bakterii grupy col'i.
Inforrnacja łJotyeząca jnkości wody obowiązuje
komunikatu.
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