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DECYZJA

Na podstawie ań. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm.), w związku z ań' 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (t j Dz. U. z 2017 r,, poz. 1261 z poźn. zm) zmienia się za zgodą
strony decyzję Nr 1l18 Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu, z dnia
16.01.2018 r., znak sprawy HK.4410.501.2017.WK.6, dotyczącą doprowadzenia jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących standardów zdrowotnych w wodociągu
sieciowym Zalesie w terminie do 3,1 ,03.2018 r., w następujący sposob :

1. prolonguje się termin realizacji decyzji do dnia 30.06.2018 r., pod warunkiem, ze wartości
kwestionowanego parametru jonu amonowego będą utrzymane na maksymalnym poziomie
wynoszącym 3,0 mg/l.

uzasadnienie

Zaządzenia decyzji Nr 1/18 z dnia 16.01.2018 r., dotyczące doprowadzenia jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem chemicznym, do obowiązujących standardów
zdrowotnych określonych w tabeli 2. lp. 2, w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz. U, z2017 r.,
poz, 2294), w wodociągu sieciowym Zalesie, mimo wyznaczonego terminu realizacji decyzji do
31 .03.2018 r., nie zostały wykonane. Jakość wody nadal nie odpowiada wymaganiom określonym w w/w
przepisie prawnym.
Analiza sprawozdania z badania wody, pobranej w dniu 27.02.2018 r. na Stacji Uzdatnia Wody
w Zalesiu wykazała (zawańośc jonu amonowego - 1,55 mg/l), w odniesieniu do wyniku badania wody
uzdatnionej z dnia 20.03.2018 r. (zawańośó jonu amonowego - 0,94 mg/l), ze jakośc wody w zakresie
tego parametru uległa poprawie, niemniej jednak w dalszym ciągu nie odpowiada wymaganiom
sanitarnym,

Strona w dniu 26.03,2018 r. (data wpływu 27.03,2018 r.), wystąpiła do Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu, z wnioskiem o pzedłuzenie zgody na warunkowe
korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia, w terminie do 30.06.2018 r., uzasadniając prośbę
koniecznością kontynuowania podjętych już działan naprawczych w celu ustabilizowania procesu
uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu, ktorych zakres, zgodnie z § 21 ust. 9
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz.2294), został zaakceptowany przez Wójta Gminy Milejewo.

Do wniosku dołączono również 4 sprawozdania z badań wody, przeprowadzone w ramach
kontroli wewnętznej, potwierdzalące sukcesywną redukcję w zakresie zawańości jonu amonowego: od
1,77 mg|l do 0,94 mg/l. Mając na uwadze całokształt prac podjętych przez administratora wodociągu,
jak rownież przedłożone przez stronę do tut. PSSE w/w wyniki badań wody oraz po analizie całości
dokumentacji w pzedmiotowej sprawie, potwierdzającej koniecznośc wydłuzenia czasu wpracowania
filtra, w ktorego złożu powinno nastąpic biologiczne utlenianie jonow amonowych, PP|S w Elblągu
zmienił za zgodą strony (pismo EPWiK Sp. z o.o. z 26.03.2Q18 r., znak L. Dz. 2501122612018)
proponowany termin wykonania zarządzeń pzedmiotowej decyzji do 30,06.2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu, działając w oparciu
o § 21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) stwierdza warunkową pzydatnośc
wody do spożycia oraz przychyla się do prośby strony i postanawia jak wyzej.

-veńe-



Od niniejszej decyzji pzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego, Odwołanie składa się w dwoch egzemplarzaóh
za PoŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w termńie 14 dni od
otrzYmania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołanii pzysługuje prawo do
zrzeczenia się odwołania, o ktorym mowa powyzej. Zrzeczenie się prawa do odwołania-cŻyni decyzję
ostateczną i prawomocnąz dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o
prawa.

u się iego

płŃstwowy
lATOWYlNsPE lTARNY

nzgr inż) arosz
specialigts h Ioloqii

Otzymują:
1, adresat
2. Urząd Gminy Milejewo
, ul. Ęlbląska 47,82-316 Milejewo

@ ala

KIEROWNIK
Sckoiri H igicn.y Kom unahli,j

,ĘfrF,ł'6.93r"
,f, Arro Dqbrowska


