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82-300 ELBLĄG, ul. Królewiecka 195

Wytwórnia Wód i Napojów
,,Drużno" Sp. z o,o.
Drużno
82-310 Elbląg

DECYZJA Nr 2

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 104, 108 oraz 130 ustawy
z 14 czewvca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2O2O r., poz. 256 z poźn. zm.)
ań, 27 ust, 1 i ań, 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1g85 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t, j. Dz, U. z 2019 r., poz. 59 z póżn. zm.), ań. 22 ust" 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz, U. z 2a19 l., poz. 1239 z póżn. zm.) oraz § 3, § 20
ust3pkt3,pkt4,§2't ust.'t pkt4orazczęści Atabeli 1lp,2iczęści Ctabeli 1lp. 1załącznikanr1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spozycia
pzez ludzi (Dz. U. z 2017 l,, poz, 2294) oraz art. 12 ust, 1 ustawy z 7 czeruvca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t, j, Dz. U. z 2O19 r., pQz, 1437 z późn. zm.) po
przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 30,07,2020 r., z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów
,,Drużno" Sp, z o.o. w Drużnie 82-310 Elbląg i opisanej w protokole pobrania próbek wody z dnia 30.07,2020
r" nr HK.4410,256,2020,NB,2, kody próbek: 286 i 287 oraz na podstawie zgłoszenia WSSE w Olsztynie
Laboratorium w Elblągu ,,lnterwencje dot. przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody" z dnia
01.08.2020 r. przesłanego w dniu 01.08.2020 r.

sTWlERDZA

brak przydatności wody do spożycia
w wodociągu Wytwórni Wód i Napojów ,,Drużno" Sp. z o.o. w Drużnie, 82_3,10 Elbląg

ze względu na wystąpienie ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli oraz enterokoków w wodzie i

NAKMUJE

1. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę pze znaczoną do spożycia przez ludzi
z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów ,,Drużno" Sp. z o.o, w Drużnie, 82-310 Elbląg o braku
przvdatności wody do spozvcia.

2, Zapewnió odbiorcom zastępcze źródło wody pzydatnej do spożycia pzezludzi, do czasu uzyskania
pozytywnych wyników badań wody z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów ,,Drużno" Sp. z o,o.
w Druznie, 82-310 Elbląg,
Woda z wlw wodociągu moze być uzywana do innych celów (np. do spłukiwania toalet, czynności
porządkowych itp,)

3. Doprowadzić jakośó wody w-wodociągu Wytwórni Wód i Napojów ,,Drużno" Sp. z o.o. w Drużnie,
82-310 Elbląg pod względem mikrobiologicznym do wartościwymaganychw załączniku nr 1 częśó A
wtabeli 1lp.2iczęśóCwtabeli 1lp. 1rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pzezludzi (Dz. U. 2017 r,, poz.2294).

. 4, lnformowaó na bieżąco Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu" o podejmowanych działaniach zmiezających do zapewniónia właściwejjakościwooy.
5. Po pzeprowadzeniu działań naprawczych pzedstawió sprawozdania z badań mikrobiologicznych

wody z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów ,,Drużno" Sp, z o.o. w Drużnie, 82-310 Elbląg
potwierdzających spełnienie wymagań rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoŚci wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. 2017 r,, poz.2294).

Decyzji niniejszej w punkcie 1, 2 nadaje się na podstawie ań. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego
rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UzAsADNlENlE

W zbadanych próbkach wody, pobranych w dniu 30,07.2020 r. z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów
,,Drużno" Sp.z o.o, w Druznie,82-310 Elbląg gm. Elbląg: SUW - woda podawana do sieci, sieó -
pomieszczenie socjalne, stwierdzono obecnośó bakterii grupy coli w ilości: 3 jtk/100 ml i 74 jtk/100 ml
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(odpowiednio) oraz enterokokow (paciorkowców kałowych) w liczbie: 4 jtU100 ml w punkcie poboru na sieci,
conieodpowiadawymaganiomokreślonymwzałącznikunrlczęśćCwtabeli 1lp. 1iczęśćA
w tabeli 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
Na podstawie analizy zgłoszenia WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu ,,lnterwencje dot" przekroczeń
parametrów mikrobiologicznych wody" z dnia 01.08.2020 r. próbek wody, pobranych pzez próbkobiorcę
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu oraz przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa
zdrowotnego konsumentów Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności
wody do spozycia przez ludz| ze względu na brak spełnienia wymagań mikrobiologicznych określonych
w w/w załączniku - obecnośó w ilości ponadnormatywnej enterokoków (a jtk/100 ml) wobec dopuszczalnej
normy dla tych bakterii: 0 jtk/100 ml oraz bakterii grupy coli (3 jtk/100 ml i 74 jtU100 ml) wobec dopuszczalnej
normy: 0 jtk/100 ml.
Zgodnie z zapisem § 3 pzywołanego rozpoządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do uzycia jeśli
spełnia wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych.
Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia, w części A (wymagania mikrobiologiczne) stanowi, że woda
pżeznaczona do picia nie moze zawierać bakterii - enterokoków (norma 0 jtk/100 ml) iw części C bakterii
grupy coli (norma 0 jtk/100 ml).
Obecność bakterii z grupy coli w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęó podziemnych moze wskazryac,
ze ujęcie moze być podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. obecność bakterii grupy coli w wodzie
w systemie dystrybucji może równiez wynikaó m.in. z nieprawidłowości na etapie uzdatniania wody
ujmowanej lub braku skuteczności dezynfekcji wody. lch obecnośó w wodzie dystrybuowanej moze byó
równiez związana z zanieczyszczeniem wtórnym, do którego moze dochodzić w wyniku awarii lub
modernizacji instalacji wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy przy
występowaniu przepływów wstecznych, Wykrycie obecności bakterii 9rupy coli w systemie dystrybucji wody
moze rÓwniez wskazywaó na rozwijanie się biofilmu na powierzchniach przewodow lub w osadach
w instalacjach wodnych, Ponadto naruszenie struktury biofilmu moze powodować uwalnianie się bakterii do
fazy wodnej i byó źródłem wtórnego zanieczyszczenia. Bakterie grupy coli nie powinny występować
w dostarczanej konsumentom wodzie.
Obecnośó enterokoków w wodzie wodociągowej moze sygnalizować z kolei zanieczyszczenie kałowe.
Bakterie te w przeciwieństwie do E. coli i bakterii grupy coli mają podwyzszoną odpornośó na działanie
chloru. Paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie, zyją w wodzie dłuzej, ich obecność świadczy więc
o dawnym (trwającym) zanieczyszczeniu kałem ludzkim. Paciorkowce kałowe nie powinny występowaó
w dostarczanej konsumentom wodzie.
Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowió zagrożenie dla zdrowia łudzkiego.
Woda w pewnych okolicznościach moze byc czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym, głównie
chorób zakaźnych pzewodu pokarmowego, wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasozyty, Długotnruale
utrzymujące się zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami grupy coli i paciorkowcami kałowymi moze
przyczyniaĆ się do negatywnych skutkow zdrowotnych dla konsumenta. Podjęcie działan naprawczych jest
niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, które stanowi, że
woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli m.in. jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i

pasozytów.
Każda niezgodnośc wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli vvymaga ustalenia przyczyny
i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów
o stanie wody.
Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji
Sanitarnej (t, j. Dz. U.z2019r.,poz.59).Ań.27ust.'l pzywołanej ustawystanowi, żewrazie stwierdzenia
naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze

.decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Art. 37 zaś tego aktu prawnego określa, ze
''w postępowaniu przed organami Państwowej lnspekcji Sanitarnej stosuje się prŻepisy kodeksu postępowania
administracyjnego.
Zgodnie z art, 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art.27 ust.
2 ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej, w przypadku gdy nieprawidłowości stanowią zagrozenia dla
zdrowia i życia ludzi, decyzję nalezy wydaó z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działań
mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Okoliczności, o których powyzej mowa, uprawniają
organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa, mówiącej o obowiązku zapewnienia
stronom czynnego udziału w kazdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią ań. 10 § 2 Kpa organ moze
pominąó tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na bezpieczeństwo
dla zycia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej ilości bakterii grupy
coli i enterokoków w wodzie przeznaczonej do spozycia pzezludzi.
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W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo
zdrowotne konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu WyhrvórniWód i Napojów,,Drużno" Sp. z o.o.
w Druznie, 82-310 Elbląg Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu orzekł jak w sentencji.

O wykonaniu nakazu decyzji nalezy powiadomić Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
w Elblągu.

pouczenie

Upzedza się stronę, że w razie niewykonania nałozonych obowiązków w wyznaczonym terminie, lub
braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w ań. 1a, pkt
12,1it. b ustawy z 17 czeryvca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j, Dz. U. z2019 r.
poz. 1438 z póżn. zm,).

Od niniejszej decyzji pzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko_Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni
od otzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania pzysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyzej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zzeczeniu się tego prawa.

Otrzvmuia:
1. adresat

(3" ala
Do wiadomości:

(r, Uząd Gminy Elbląg (ePUAP)
82-300 Elbląg ul. Browarna 85

-ęr, Powiatowy lnspektorat Weterynarii (ePUAP)
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108
Sekcja ląŻipu wtm
WSSE w Olsztynie (ePUAP)
11-041 Olsztyn, ul. Zołnierska 16
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