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Opole Lubelskie, dnia 1 5 KW!. ZOZl 

Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z 0.0. w Poniatowej 
ul. Młodzieżowa 4 
24-320 Poniatowa 

DECYZJA Nr ONS-HK.9012.1.4.2021 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej ł nspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj . Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn . zm.), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 
pkt. 3 rozporządzen ia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn, zm. ) 
oraz art.1 O § 2, art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. 'z 2020 r., poz. 256 z późn o zm.), po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniami cząstkowymi z badań wody z dnia 15.04.2021 r. WD/162.2021, 
Nr WD/163/2021 , Nr WD/164/2021 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Poniatowa, którego zarządcą jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z 0 .0 . w Poniatowej, przeprowadzonych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim 

stwierdza 

warunkową przydatność wody do spożycia przez łudzi z wodociągu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę Poniatowa gmina Poniatowa 

I nakazuje 
1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz 

doprowadzenie wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami 
określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 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 z późn zm.); 

2. Niezwłoczne i skuteczne poinformowanie konsumentów o pogorszeniu się jakości wody 
do spożycia i prowadzonych działaniach naprawczych. 
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3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli Jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych 

wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim 

4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim 
o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych. 

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie 
art. 108 § 1 kpa, gdyż jest to niezbędne z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego. 

Uzasadnienie 
W dniu 15.04.2021 r. upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik, pobral próbki wody do badań z wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poniatowa w zakresie monitoringu parametrów grupy A 
rozszerzonego o enterokoki oraz monitoringu parametrów grupy B z trzech punktów 
zgodności: sieć rozdzielcza hydrofornia Poniatowa, sieć WOdociągowa Poniatowa 
ul. Gen. Bema 3, sieć wodociągowa Poniatowa ul. Kraczewicka 31 . Przeprowadzone 
badania jakości wody wykazały przekroczenie wartości parametrycznych bakterii grupy coli 
w trzech punktach poboru: 
- sieć rozdzielcza hydrofornia Poniatowa ul. Krótka - bakterie grupy coli 10 jtk/1 00 mi, 
- sieć wodociągowa Poniatowa, ul. Gen. Bema 3 - bakterie grupy coli 11 jtkJ100 mi, 
- sieć wodociągowa Poniatowa ul. Kraczewicka 31 - bakterie grupy coli 9 jtk/1 00 mi. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 
z późno zm.) wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi O jtkJ100 mI. 
Powyższe badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli 
i enłerokoków, które nie wykazały przekroczeń. Natomiast w trakcie badania jest parametr 
ogólna liczba mikroorganizmów 'w temp. 22°C. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po dokonaniu analizy ryzyka 
zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień mikrobiOlogicznego zanieczyszczenia wody 
uznał, że nieznaczne przekroczenia ww. parametru nie stwarzają bezpośredniego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podjecie natychmiastowych działań naprawczych jest 
niezbędne celem uniknięcia dalszego pogorszenia się jakości wody. 

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (tj . Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w razie stwierdzenia wymagań 
higienicznych i zdro~otnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji 
usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. 

Z mocy przepisu art. 27 ust 2 cytowanej wyżej ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Z uwagi na fakt , że obecność bakterii grupy coli powoduje obniżenie jakości 

zdrowotnej wody, a brak skutecznych działań eliminujących ich obecność może 

w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi zasadnym jest nadanie rygoru 
natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji. 
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji. 
W oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 
i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze 
względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. 
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Pouczenie 
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwolania do Lubelskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwolania od decyzji nie przysługuje 
jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego. 

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa wniesienie odwołania nie 'wstrzymuje obowiązku 
wykonania decyzji. 
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Otrzymują: 
1. egzemplarz nr 1 adresat 
2. egzemplarz nr 2 aa 

Do wiadomości: 

1. Lubelski Państwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny 
ul Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna). 
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2. Powiatowy Lekarz Weterynari i w Opolu Lubelskim ul . J6zefowska lOS, 
24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna). 

3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim 
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna). 

4. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego w/m 
5. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produkt6w Kosmetycznych w/m 
6. Sekcja Hig ieny Dzieci i Młodzieży 

Sporządzil: SB Sekcja Higieny Komunalnej 
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