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DECYZJA
Napodstawie ań.4ust 1pkt 1, arL. 12 ust. 1, art,27 ust. 1i 2wzwiązkuzart.37ust. 1

ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z202I t., poz.795
zPoŹn. zm.)woparciu art.12ust. 1ustawy zdnia7 czerwca200Ir. ozbiorowymzaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.IJ. z 2020 r,) poz. 2028 z późn. zm,), art,
I04 ustawY z dnia 14 ozęrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z202I L,poz,735 zpóźn. zm.) oraz § 21 ust. 1, pkt 3, ust.4, ust. 5, ust. 6, ust. g, ust, q
rozPorządzenia Ministra Zdrońa z dnia 7 grudnia 2017 I. w sprawie jakości wody
PrzęZnaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. lJ. z 2017 L, poz, 2294) Pństwowy Powiatow}
InsPektor Sanitamy w Puławach po zapoznaniu się z protokółem z poboru próbekwody z dni'a
03.10.2022r., ff ONS-HK.9020.I6.I38.2022 a także zę sprawozdaniarrli z badania wody
sPorządzonYmi przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-EpidemiologicznÓ1
w Lublinie Nr DL.9051].1138,2022 i Nr DL.9051 .I.II42,2022 z dnii 06,10.2022 i.
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Baranów:

1. Stwierdza warunkową przydatność wody do spofocia z ww.
zav,lyżoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC.

ujęcia ze względu na

2. OkreŚla doPuszczalną wartość pararnetryczną ogólnej ltczby mikroorganizmów
Wynoszącą:

100 jtHl ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
200 jtk/lml w kranie u konsumęnta,

3. OkreŚla termin trwania przekroczenia wartości parametryc znych, wymienionych
w puŃcie 1 do dnia 6 listopada 2022 roku.

4. Nakazuje:

Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie
wody do stanu zgodnego z przepisami,
Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania
PrawidłowYch wYników badania wody oraz nięzwłocznę przekazywinie do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w puławach
mikrobiologicznych wyników badań lw zakresń: ogólna liczba
mikroorganŻmów w temp. 22oC, bakterie grupy coli, Escherichia colio
enterokoki/ wodY Pobranej ze studni, wody podańanej do sieci oraz wody
pobranej z sieci wodociągowej,
uzgodnienię z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w puławach
Planu działń na}rawczych wtaz z terminem iph rcaltzacji iaakceptowanym

.przez 
Wójta Gminy Baranów.

UZASADNIENIE
PrzeProwadzone PrzęZ przez Dziń Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologtcznej w Lublinie badania wody pobranej * d"iu 03.10.202; r. *y:k*uły,

hYdrofornia - Czołna 90i , ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22"C - t63jtk/lml, '



pomieszczenie gospod arcze -Szkoła Podstawowa, Baranów ut. Srt otn a 2 - ogÓlna

iiczbamikroorganizmów w temp. 22oC - 240 jtk/lml,

stanowi to naruszenie wymagń określonych w zńączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra

zdrown dnia7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przezludzi

(Dz. U. z ż0I7 i,, por. ż294) w którym ,i|""u się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie

przekraczała:
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

200 jtk/l ml w kranie u konsumenta,

Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozd*i?, 9 
ktorym mowa w

§ 10 ust. 1, w tym sprawozdń z własnych badan jakości wody, sprawozdń przekazywanyc|r

przez podmioty, o kiórych mowa w 5 6_s, , *ykonu.ria badań jakości wody realizowanych

według ustalonego dla iych podmiotów harmonograrnu oraz sprawozdań przekazywanych przez

podmńty wykoriując. uuauniu jakości wody w llaboratoriach, o których mowa w art. 12 ust, 4

ustawy, wykonanycil w puŃcie zgodności stwierdza waruŃową przydatność wody do spożycia

* prr}pńach, ó których mowa w ust. 2-4 § 2I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia7 grudnia 20117 r.l.

WaruŃow ą przydatność wody do spożycia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy

państwowy inspekior sanitarny moze stwierdzić w przypadku przekroczenia wbadanej próbce

wody wńości- parametrycznój określonej w części B załącznika nr 1 do rozporządzenta, z

wyłączeniem wymagń 
"okreólonych dla bromianów i ołowiu i uznania, żę stwięrdzona

niezgodność nie ,ńurru zagrożLnia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze w celu

prrlłró..rria nalezytej jakości dostarczanej wody są wystarczające do osiągnięcia tego celu w

terminie 30 dni oa Ónia otrzymaniarp.uln,oŹdu.riazbadńjakoŚci wody; przekroczenie wartoŚci

parametrycznej danego parametru nie moze utrzymywać się łącznie przez okres dłuższY niZ 30

łni w ciągu popr|udrulących dwunastu miesięcy (§ żt ust. ż v,ryżej wymienionego

rozporządzenia)
Warunkow ą przydatność wody do spozycia, o której mowa w § 21 ust, 1 pkt 3, właściwy

państwowy inspekior sanitarny może stwierdzió w przypadku stwięrdzenta Przekroczenia
w badanej-próbóe wody wartości parametrycznej dla parametrow okreŚlonYch:

1) w części C w tabeli 2 zńączntka nr 1 do rozpotządzenia,
2) w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia (§ 21 ust. 3 wyżej wYmienionego

rozporządzenia).
waiuŃowąprzydatnośó wody do spozycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy

państwowy inspektór sanitarny moze sŃerdzić w przypadku stwierdzenia przekroczęnia

wuaaane.l-próbóe wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnYm

wykonaniu, * prrypudku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk (NPLY100 ml dla

parametru tat<teiie'§rupy .Óli, badń jakości wody wykluczających obecnośó w badanej Próbce
parametru Eschericńia Óoh i enterokoki oIaż uznania stwierdzonej niezgodnoŚci za nieistotną,

niestwarzaj ącą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odPowiednich dzińń
naprawczych.^ 

W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, podmioty, o ktorych mowa w § 6

i § 7, ustata;ą z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji

działańnaplawczych mających na celu przywrócenie nalezytej jakości wody.

W przypadku, o ktorym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor

sanitarny stwiórdza waruŃową przydatność wody do spozycia, określając doPuszczalne

wartości parametryc 77:re oraz termin trwania przekroczenia.
Zgodnie z ari. ż7 ust. 1 i,2, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej InsPekcji

SanitarneJ (Dz. IJ.,z 2021 r,, poz. 195) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych
i zdrowotnych, pństwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie



W ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, jezeli naruszenie wymagań higienicznych
i zdrowotnych, spowodowało bezpośrednie zagtożenie zycia lub zdrowia ludzi, państwowy
inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienię zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy,
maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie
z eksploatacji Środka transpottu, wycof-anie z obrotu środka spozywczego, przedmiotu uzytku,
materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z zywnością, kosmetyku lub innego wyrobu
mogącego mieĆ wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań: decyzje
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnte z art.4 pkt 1, 2 ustawy z dnta 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U, z202I t.)poz. l95 zpoźn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w dziedzinie biezącego stanu sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów
okreŚlających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących higieny
Środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wod i innych elementów środorł,iska
lł'zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymania należytego stanu higienicznego
nieruchomoŚci, zakładów pracy, instytucji, obiektow i urządzeńużyteczności publicznej.

W razie naruszania wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor
sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień
(an. 27 ust. 1 cyt. ustawy) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach jest
organem właściwym w niniejszej sprawie (art. 12 ust. 1 cyt. ustawy).

Z pol^,yższych względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego

Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem PaństwowĘo Powiatowego
InsPektora Sanitarnego w Puławach w terminie 14 dni od daty jej doręczenlia
(art. |29 § 1 i § 2 kPa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się
PIaWa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Inspektora Sanitarnego w Puławach.Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Saniiarnego w puławach
oŚwiadczenia o zrzęczeniu się prawa do wniesienia odwołania przęz ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 akpi).

Z rlp*sii:a*iełti* ,...,... 
]rr '|i i.'';:'' j j i j]'.-1;;:ffixjr;;,l- '::ffi:.'"'''

Załączniki:
1. Sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.1138.2022 zdnia06.10.2022,
2. Sprawozdanie z badania wody Nr DL.905 1.1.1142.2022 z dnia 06.10,20żż
3, Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w puławach z dnia

07.I0.2022 r.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Wójt Gminy Baranów,
3. aa.


