
Skiernięwice, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Nasz znak: PPIS.HŚ. 9 020.ż.22.30 .202ż.SK
Dotyczy: wodociągu Kolonia Starorawska

Gmina Nowy Kawęczyn
Nołvy Kawęcryn 32

96-115 Norvy Kawęcryn

DECYZJA
pństwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dziŃając na Podstawie

art.4ust. 1pkt 1, art.I1ust. 1ustawy zdnta14marca 1985 r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z'20żI r. poz, I95 z późn. zm.), w rwiązku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o Źbio.o*ym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków

(Dz.U. zżOżOr.poz.żOż8),§3ust. 1pktl,§21 ust. 1pkt4oraz ust.7rozporządzeniaMinjstra

Żdrowiazdnia7 grudnia 2017 t. w spiawie jakości wody przęznaczo_nej do_spozyciaPrzezludzi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) otaz art. i oł ustiwy z dnia 14 częrwca 1 960 r. Kodeks postępowania

udrninirtru.yjnegó (Dz. IJ. z ż02| r. poz. 735 z póżn. zm.) (!1le!, !p:ży oparciu o raport

z wyników badań laboratoryj nych z onia oą,og .zózz ,. ,nuk OL.9050.PBSiŚP.505 .307.t.ŻOLŻ

wykonanych przez oddziai Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-EPidemiologlc7.ei

w Skierniewicach próbek wody pobranycrr w ramach kontroli urzędowej do badania w dniu

02.08.żO2żr. z wodociągu w Kolonii Starorawskiej

państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

STWIERDZA
BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA

zwlwinstalacji wodociągowej zewzględu na wystąpienie zanieczyszczeniamikrobiologicznego,

tj. liczby baktirii grupy'ioli * itos"i-17 (8 do 32) j.t.k. w 100 ml wodY oraz4 (1 do 11) j.t.k.

w 100 ml wody
oraZ

NAKAZaJE
Gminię Nowy Kawęczyn,96-115 Nowy Kawęczyn 32 jakojednostce odpowiedzialnej zabieŻącą

eksploatację wodociągu, w tym jakośó wody:

1. podjęcie dziń"ań'napiu"vlrych,w tym dezynfekcj i urządzeńwodociągolvYch (w łm sieci)

zmierzających do poprawy .iatósci *Óay przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z ww. *odociągu Ói uuy ;at<ose wody pod względem mikrobiologicznym sPełniała

wymagania okrJślone s, ,ią"rniku nr I cz. C tabela 1. do rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia zotl r, w sprawie jakoŚci wody przęznaczonej do spozycia

przez fudzi (Dz. IJ. z 2017 r, poz, 2ż94),

ż. powiadomienie odbiorców, zaopaĘwanych do tej pory w wodę do spozycia

z ww. wodociągu o braku przydatności wody do spozycia,

3. Żup,"ńr"iie ńiorcom wod} zastępczego źródławody przydatnej do spozycia,

4. poinformowanie państwowego lowiatŃego Inspektora Sanitarnego w Skiemięwicach

o zakresie *ykorr*y"h skuteizny ch dzińńnaprawarych, udokumentowanych wynikiem

badaniajakościwodypodwzględemmikrobiologicmym.

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności ze względu na zagrożenie dla zdiowia Iń 4cia, w przypadku spoĄcia skżonej

mikrobiolo gicznie wody.



UZASADNIENIE
W dniu 02,08,2022 r. PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitamy w Skierniewicachdokonał kontroli jakości wody wodociągu Kolonia Starorawska w zakresie parametrówmikrobiologicznYch i fizykochemicznych' z wyjścia na sieó oraz w zakresie parametrówmikrobiologicznYch z PuŃtu na sieci_W p:ób;; , hya.oromi stwierdzono obecno só liczbybakterii gruPY coli w ilości 17 (8 do 32) j.i.k. w l00 ml wody, natomiast w próbce pobranejz puŃtu na sieci- Szkoła Podstawowa. w Nowym Dworzó w ilości 4 (1 do 11) j.t.k.w 100 ml 

i"^łI,^ -:^!9!-- 
z_ _ wyników ałaaa laboratoryj.r;h z 04,08.2022 r.znak: DL,9050,PBSiŚP.505.307. t.2022. 

.wyt onuny.h I rzez od,d,ziai Laboratoryjny powiatowej
stacj i s anitarno-Epidemiolo g icznej w skierniewicach.'

Stwierdzenie wYstęPowania li2zby. bakterii grupy coli stanowi naruszenie wymagańzawartYch w zńączniku nr 1 część C tabela l. do"rozp orządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia2017 r, w sPrawie jakoŚÓi *:d{ przeznac,zo*:"oo spozycia pIzęzludzi (Dz.IJ. z2017r' Poz,2294), Zgodnie z § 21ust. 1 Pkt.ł ww..rozporriar"nii*ius.i*y punstwowy powiatowyinsPektor sanitarnY stwierdza brak pizydatności *oav Jo spoĄcia - w przypadku przekr oczęniaparametrów mikrobiolo gicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezd,atnado uĘcia, a jej jako ŚĆ zagiaza zdrowiu konsńentó* : z jednoclesnym wskazaniem,Po PrzeProwadzeniu 
. 
ocenY bezPieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda możebyó wykorzystywana do innych ..ió* niż do spozycia pi:,"rludzi,'W związku z PovlYŻszYm Państwowy Powiato'wy tnspet<tor Sanitarny w Skierniewicachuznał, Że woda 

. 
z wodociągu publicńego w Ćotorrii Starorawskfij w rozumieniu

7: "r:Ę:i:ł*:lilr|" 
odPowiada wymaganiom sanitarnym ara woóy p,r"riłJin":

Na Podstawie art. 10 § 2 k.p.a. ze względuna niebezpieczeństwo dla Ęcialub zdrowialudzkiego, PaństwowY Powiatowy tnspókior Sanitamy w Skierniewicach odstąpiłod zapewnienia Stronie czynneg o udziału* po.tępo*unio
Mając na uwadze PowYższe 

- lńtwow} powiatowy Inspektor Sanitarnyw Skierniewicach orzekł jak w santeĘi.

POUCZENIE
od niniejszej decYzji słuzy stronie odwołanie 

_d,o . Łódzkiego państwowegoWojewódzkiego InsPektora- Śanitamego, 90-046 Łódi ul. Wodna 40, za pośrednictwemPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego * sti.-i"wicactr, 
"ós_rco 

Skierniewice,ul, J, Piłsudskiego 33, wterminie tł dni od aaty o:,trlĘmaniadecyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona motze zxzec się prawado wnięsienia odwołania wobec organu administracji |uiri.rn.;, który wydał decyzję. Z dniemdoręczenia organowi administracli iuuticzn.; os*iud.rirriu o ztzęczeniu się prawa do wniesieniaodwołania Przez ostatnią.ze,striń p*tępo*uniu a"ryrlu staje się ostatócila i prawomocna,
ZlłrTłłłł;ńijul"u" 

wykonaniu i brak jist mozliwośc{"; *rtu.rlri" J" *":ewódzkiego sądu

wniesienie odwołania w terminie nie
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