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Elbląg, 18.04.2018 r.

Gmina Rychliki
Gminny Zakład Komunalny
w Rychlikach
14-411 Rychliki

DECYZJA Nr 6/18

Na podstawie ań. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z2Q17 r,, poz.1261 zpożn. zm), ań. 12 ust.1 ustawy zdnia7 czerwca2OQ1 r. o zbiorowym
zaopatueniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t, j. Dz. U. z 2a17 r,, poz, 328 z pożn. zm),
§ 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust, 5 i6 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r.w
sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia pżez ludzi (t. j. Dz. U, z 2017 r., poz. 2294) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z2017 r.,
poz, 1257 z pożn" zm.), w związku z art. 37 ust. 'l Mw ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej,
po pzeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 16,03.2018 r., z wodociągu sieciowego
w Kiersitach i opisanej w protokóle pobrania próbek wody nr HK.4410.103.20,18.DK.1, kod próbek: 116-
117 olaz na podstawie sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9O51.2111612018, L/OBW-
9051.2111712018, jak równiez na podstawie przesłanej w dniu 11.04.2018 r. do tut. PP|S w Elblągu
informacji o zaplanowanych przez Gmina Rychliki Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach działaniach
naprawczych,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowym w Kiersitach gm.

Rychliki i nakazuje

1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiąujących standardów
zdrowotnych.

2, Do czasu wykonania zarządzenia zawartego w punkcie 1 woda zostaje dopuszczona do
spozycia pżez ludzi pod warunkiem, ze wartośó mętności będzie utrzymywana na maksymalnym
poziomie wynoszącym 1 SNTU.

Obowiązek wymieniony w pkt, 1 należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2018 r.

uzasadnienie

W dniu 16.03,2018 r, przeprowadzono kontrolę jakości wody pochodzącej z wodociągu
sieciowego Kiersity. W pobranych próbkach wody stwierdzono podwyzszoną wańośc mętności w Stacji
Uzdatniania Wody kształtującą się na poziomie 2,8 NTU oraz na sieci - budynek nr 2l2 w Kiersitach
wynoszącą 3,1NTU.

W związku ze stwierdzonym pzekroczeniem, Gmina Rychliki Gminny Zakład Komunalny
w Rychlikach pismem z dn.23.03,2018 r. (data wpływu 11,04.2018 r.) poinformował Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu, o zaplanowanych działaniach naprawczych, w celu
pzywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, pod względem spełnienia dla tego parametru
chemicznego, wymogów obowiązujących norm. W nawiązaniu do powyższego, Państwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny w Elblągu pzypomina, że dopuszczalny zakres wańości parametrów wody do picia,
określonywtabeli 2w częściCzałącznika nr 1 do rozpouądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody pżeznaczonej do spożycia pżez ludzi (t. j. Dz. U. z2017 r., poz.2294),
wynosi dla mętności 1 NTU, Zatem, jak wynika z pzedstawionej analizy w/w wyników próbek wody,
w zakresie zbadanego parametru chemicznego, jakośc wody produkowanej przez wodociąg sieciowy
w Kiersitach, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w tabeli 2 lp. 6, w części C zalącznlka
nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie pozostałych parametrów



fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w części A.l. załącznika nr 2 odpowiada warunkom
ujętym w w/w. rozporządzeniu,

Mając na uwadze fakt, że wańośó parametryczna dla mętności została przekroczona,
ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, Państwowy Powiatowy lnspektor
Sanitarny w Elblągu, działając w oparciu o § 21 ust. '1 pkt. 3 tego rozporządzenia, stwierdza warunkową
przydatnośó wody do spożycia, określając jednocześnie zgodnie z § 21 ust. 5 termin niezbędny
do osiągnięcia realizaĄi działań naprawczych, podjętych przez Gmina Rychliki Gminny Zakład
Komunalny w Rychlikach, w celu ,doprowadzania jakości wody do stanu, zgodnego
z wymaganiami fizykochemicznymi, tj. na okres do 3'1 lipca 2018 r, Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 6, PP|S
w Elblągu informuje, ze w czasie trwania niniejszej decyzji należy utrzymywac wańośó kwestionowanego
parametru na poziomie nie stwarzającym zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów tj do 15 NTU
mętności oraz zwiększyc częstotliwośó badania jakości wody w zakresie tego wskażnika - 1 raz
w miesiącu, a o uzyskanych wynikach informować PP|S w Elblągu, zgodnie
z terminami określonymi w § 6 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U, z2017 r., poz.2294).
W odniesieniu do w/w rozpoządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim
wymagania. Wszystkie substancje, dla których określa się wańości graniczne, gdy występują
w większych ,ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie
wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepożądane zmętnienie wody może być
spowodowane nadmiarem związkow żelaza. Obecność tych związków w wodzie sprzyja rozwojowi
bakterii tworzących mazisty osad w przewodach wodociągowych, który może odrywać się w postaci
czarnej lub brunatnej zawiesiny, stwarzającej dogodne warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych,
będących zagrożeniem dla zdrowia. Przekroczenie wańości mętności w wodzie może sygnalizowaó
również zmiany w jakości wody ujmowanej, nieprawidłowości w procesie uzdatniania lub wskazywać
na tendencję do tworzenia się ubocznych produktow w procesach dezynfekcji, Woda o wysokiej
mętności może chronió mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzac wzrost
bakterii. Dlatego też, ważne jest doprowadzenie jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami.
Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione
w jej podstawie prawnej przepisy ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z pożn. zm.); ań. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w razie stwierdzenia
naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny nakazuje
na drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.
Uprzedza się stronę, że w razie nie dotrzymania w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie
egzekucyjne dla wodociągu sieciowego w Kiersitach gm. Rychliki.

Od niniejszej decyĄi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewodzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od
otrzymania niniejszej decy4i. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo
dozzeczenia się odwołania, o ktorym mowa powyzej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
ostateczną i prawomocnąz dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego
prawa.
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