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DECYZJA Nr HK -169#0
Ikialając na podstawie:

•      art. 4 ust.1  pkt  1, art.10 ust.1  pkt 3, art.12 ust.1, art. 37 ust.1  ustawy z dnia  14 marca  1985

r. o Państwowej lnspekcji Sanitamej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
•      art.   12  ust.   1   i  4  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001   r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz.1437 ze zm.)
•      §   3   ust.   1   i  3,   §  4  ust.l   pkt   1,  ust.   2,   §   21   ust   1   pkt   1,   §   22,   §   26  ust.   4  pkt  2

rozporządzenia   Ministra   Zdrowia   z   dnia   7   grudnia   2017   r.   w   sprawie  jakości   wody
przeznaczonęj do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

•      art.   21    §    1    pkt   2,   art.    104    §    1,   art.    127a   i   art.    130    §   4   Kodeksu   Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

oraz na podstawie:
uzyskanych  wyników  badań  próbek  wody  pobranych  22.092020r.   w  ramach  kontroli
interwencyjnęj (wg protokołu HK-72/44#020 z 22.09.2020 r.), oraz kontroli wewnętrznej, z
dnia  25.092020r.,  28.092020r.  oraz  05.10.2020r.  i  zgodnie  ze  sprawozdaniem  z  badań:
HKL. 600 0-2-263/65 5 ,65 6 ,6 5 7,65 8#020,         HKL. 600 0-2 -263/65 9,660#020         z         dnia
24.09.2020,  2837#0,  2836#0,  2838#0  z dnia  28.09.2020,  2863#0,  2862#0,  2861#0  z
dnia 01.10.2020 oraz 2933#0, 2934#0, 2931#0,1932/20 z dnia 7.10.2020r.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza

przvdatność wodv do sDoŻvcia i)rzez ludzl

z wodociagu Gołotczwzna

Uzasadnienie

Ustalenia  dokonane w ramach kontroli interwencyjnej przeprowadzonej 22.092020 r.
wg  protokołu  HK-72/44/20   z  22.09.2020  r.   oraz  uzyskane  wyniki  badań  próbek  wody

pobranych    z    uzgodnionych    punktów    monitoringowych/zgodności     na    urządzeniach
/instalacjach  wodociągu   Gołotczyzna     (SUW  -  kran  wody   uzdatnionej   i   3   punkty   u
oubiorców)  oraz  dwóch  punktach  wskazanych  przez  przedstawiciela  producenta  wody  (
hydrant  przy  Ochotniczej  Straży  Pożamej  w  Sońsku  oraz  kran  w kuchni  w  Przedszkolu w
Sońsku,  potwierdziły obecność pojedynczej  bakterii  grupy  coli.  Zakład Usług wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Młaurie po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach przystąpił do
dizynfekęji  oraz  płukania  sieci.  Sprawozdania  z  badań  kontroli  wewnętrznęj  24.092020,
2837#0, 2836#0,  2838#0 z dnia 28.09.2020, 2863#0,  2862#0,  2861ĄO z dnia 01.10.2020
oraz 2933#0, 2934/20, 2931AO,1932/20 z dnia 7.10.2020r.   potwierdziły wymaganą jakość
mikrobiologiczną wody z wodociągu Gołotczyzna.



Zgodnie z powyższymi ustaleniami oraz   uwzględniając sprawozdania z badań próbek wody
w  zakresie  parametrów  mikrobiologicznych,  należało  uznać,  że jakość  wody  z  wodociągu
Gołotczyzna spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, części C tabela
1  i części D tabela 1, załącznika nr ldo rozporządzenia.

Państwowy    Powiatowy    lnspektor    Sanitarny    w     Ciechanowie     stwierdzil

przydatność   wody do  spożycia przez [udzi z wodociągu  Golotczyzna - jak w sentencji
decyzji.

Okresową  ocenę  jakości  wody  wydano  w  fiormie  decyzji  o  przydatności  wody  do
spożycia  z wodociągu Gołotczyzna zgodnie z art.12 ust.1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001  r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  i  §  22  ust.  1  i  2  §  26
ust.  4   ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7  grudnia 2017 w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.•Zgodnie z a;t.  12 dst.  5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001  r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorciwym odprowadzaniu ścieków oraz   §  27 ust.  1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7   grudnia   2017  w   sprawie  jakości  wody  przeznaczonej   do  spożycia  przez  ludzi  -  wójt,
burmistrz,  prezydent  miasta jest  obowiązany  do  poinfiormowania  mieszkańców  o jakości
wody przezmaczi}nej do spożycia.

ouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego    lnspektora    Sanitamego    za    pośrednictwem    Państwowego    lnspektora
Sanitamego     w ciechanowie w teminie l4 dni od daty doręczenia riniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Ciechanowie, który
wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu lnspektorowi Sanitamemu w Ciechanowie
oświadczenia  o   zrzeczeniu   się  prawa  do   wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze   stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja  podlega  wykonaniu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia  odwołamia,  jeżeli jest
zgodna   z   żądaniem   wszystkich   stron   lub  jeżeli   wszystkie   strony   zrzekły   się   prawa
do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1.     Adre§at

(t:.:` Wójt Gminy Sońsk
PIW

4.     a/a

PtNŃsSpTFKę#ggNYTATR°NV

J:ac#%:ti


