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Nasz znak: HŚ.9020.2,23.I0.2023.SK
DoĘczy: wodociagu publicznego w Kwasowcu

Skierniewice, dnia 2 marca2023 r.

Gmina Norvy Kawęczyn
Nołvy Kawęczyn 32

96-115 Norvy Kawęczyn

DECYZJA

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skiemiewicach dziŃając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. ż7 ust. l oraz art. 37 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2023 r. poz. 338),

-§21 ust. 1pkt3,ust.5iust.6rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.
w sprawie jakości wody ptzęznaczonej do spożycia ptzez ludzi (Dz. U. z20I7 t. poz. ż294),

- art. 155 ustawy zdniaustawy zdnial4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz. U. z2022 r. poz, 2000 zpóżn. zm.),

po przeprowadzeniu postępowaniawszczętego na wniosek strony zdnia 28 lutego 2023 r.

zmienia decyzie własna z dnia 27.01.2023 r. znak: PPIS.HŚ.9020.2.23.5.2023.SK.

w ten sposób. że:

1) termin doprowadzeniajakości wody pod względem mikrobiologicznym, tj. ogólnej liczby
mikroorganizmów w 22 oC w ilości >300 jtk w 1 ml wody z wodociągu publicznego

Kwasowiec do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. IJ.z2017 r. poz. 2294zpóźn. zm.) ustala się do dnia 31.03.2023 r.

2) termin utrrymywania jakości wody zgodnie z§2l ust. 4 rozporządzeniaMinistra Zdrowia
w sprawie jakości wody do spoĘciaprzez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPLY100 ml,

Escherichia coli i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml ustala się do dnia 31.03.2023 r.

3) powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spozycia z wodociągu publicmego

w Kwasowcu o nadal utrzymującej się warunkowej prrydatności wody do spożycia

uzasadnienie

W dniu 27 sĘcznia ż023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy (dalej: PPIS)

w Skierniewicach wydał na Gminę Nołvy Kawęczyn 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn

32 decyzję znak: ppIS.HŚ.90ż0.2.ż3.5.ż023.SK stwierdzającą warunkową prrydatnośĆ wody

do spozycia pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Kwasowcu zę względu

na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów

w 22 "C oruz nakanljącą m.in. w terminie do 28.02.20ż3 r. doprowadzić jakość wody pod

względem mikrobiologicznym do norrn określonych w zńączniku nr I częśó C tabela

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przęznaczonej do spozycia przęz ludzi.

W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm Gmina Nowy Kawęczyn

96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32 podjęŁa działania naprawcze, które polegaĘ



głównie na dokonaniu analizy pracy stacji uzdatniania wody w Kwasowcu, usprawnieniu pracy
procesu filtracyjnego. Wykonano czyszczenie elementów kolektora wody surowej z osadów
oraz wymieniono zawory klapowe przed filtrami. Zmodyfikowano sposób płukania filtrów.
W celu wyeliminowania skażenia bakteriologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów
w 2ż oC prowadzona jest dezynfekcja wody na ujęciu i sieci wodociągowej.
Wykonywane jest również systematyczne płukanie sieci wodociągowej.

W dniu 28.02.2023 r. do PPIS w Skierniewicach wpłynęło pismo Gminy Nowy Kawęczyn
zawierające prośbę o przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego zwlw decyzj|

Jak wynika zprzedmiotowego pisma, zarządca podjął niezbędne czynności zmierzające
do poprawy jakości wody do spozyciaprzęzludzi.

Strona przedstawiła raporty z badń:
o fizykochemicznych wody: Nr 48W2023, 49Wl2023, 50Wl2023 z dnia 2L02.2023 r.

próbek pobranych do badair w zakresie parametrów mętności \ żelaza, z wyjścia na sieć
oraz z punktów na sieci: Kompania LeŚna, Nowy Dwór Parcela 21 i Dom prywatny_
Kwasowiec 15. W próbce pobranej z wyjścia na sieć stwierdzono ponadnormatywną
zawartoŚĆ mętnoŚci wynoszącą I,29 + 0,1 NTU. W próbce pobranej z punktu: Kompania
LeŚna, Noovy Dwór Parcela 2l stvłierdzono przekroczenie parametru mętności wynoszące
1,9 + 9,15 NTU orazparametrużelazaw ilości 220 +53 pgll . W punkcie: Dom prywatny-
Kwasowiec 15 uzyskano wynik mętności wynoszący 1,37 ].0,11 NTU,

o mikrobiologicznych wody: Nr 4512023, 46120231 47l2O23 z dnia 23.02.2023 r. próbek
PobranYch do badń w zakresie parametrów mikrobiologicznych gruby B, z wyjścia
na sieĆ orazzpunktów na sieci: Kompania Leśna, Nowy Dwór Parcela}l i Dom prywatny-
Kwasowiec 15. W próbce pobranej z wyjścia na sieó oraz z punktu na sieci-
Dom PrywatnY- Kwasowiec 15 stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby
mikroorganizmów w22"C >300 j.t.k./l ml wody.
Na Podstawie analizy wyników badń, PPIS w Skierniewicach stwierdził, że woda

w wodociągu PublicznYm w Kwasowcu jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi,
Ponieważ Pod względem mikrobiologicznym nadal nie odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreŚlonYm W zńączniku nr 1 część C tabęla 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sPrawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi,
Prry jednoczesnym spełnieniu wymagń zńącznikanr l częśó A ww. rozporządzenia.

Woda nie odPowiada również wymaganiom pod względem fizykochemicznym z uwagi
na niewielkie Przekroczenie parametrów mętności i żelaza,określonym w zńączniku nr l część C
tabela 2 do rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakości wody
przęznaczonej do sporycia przęz ludzi.

Mając na uwadze PowyŻsze, zarządca wodociągu jest zobowiązany zintensyfikować
dzialania naPrawcze celem przywrócenia właściwej jakości wody do spozycia pochodzącej
z sieci tego wodociągu.

Stosownie do treŚci art. 155 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracYjnego (dalej: k.p.a.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, możę
bYĆ w kaŻdYm czasie zazgodąstrony uchylona lub zmienio naprzezorgan administracji publicznej,
którY ją wYdał, jeŹeli Przepisy szczsgólnenie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzjii Przemawia za tYm interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. l54
§ 2 stosuje się odPowiednio. Treść przywołanego przepisu pozwala na rolzrożnienie dwóch
rodzajów Przesłanek, warunkujących jego zastosowanie, tj. przesłanek formalnychi materialnYch. Formalne to istnienie decyzji ostatecznej i zgoda strony postępowania,
zaŚ materialne to brak sPrzeciwu przepisów szczególnych, wystąpienie interesu społecznego



\ub słusznego interesu strony. Ptzesłanki te muszą byó spełnione łącznie, aĘ mogło dolśó
do zmiany lub uchylenia decyzji. W judykaturze wskazuje się nadto, że przepis art. l55 k,p.a.
ma zastosowanie do decyzji konstytuĘwnych, tj. tworzących nowe ptawa i obowiązki.
Również decyzja nakładająca obowiązek moze zostaó uzlana za decyzję, z której strona nabywa
pta\ro. Zmiana takie\ declz\i możę bowięm powodoxa€ nątoŁęnię oboxiąCru \{ rll\Ek§f,.JtN
wYmiarzebądŹnamniej korzystnych warunkach, np. zmianę terminu wykonania obowiązku (por.
wyrok WSA w Szczecinię z dnia l0 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 1257ll7). Jednocześnie
zwrocic na|eĘ uwagę, na ugruntowany w orzecznictwie pogląd zaliczający decyzje nakładającą
na stronę obowiąek do decyzji, na mocy których strona nabyła prawo (por. np. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt VII SłWa 975lI7).

Poczynione rozważania pozwalają zatęm przyjąó, że w niniejszej sprawie spełnione
są przesłanki waruŃujące zastosowanie art. l55 k.p.a.Po pierwsze zmianie podlega decyzja
ostateczna nakładająca obowiązki, na zmianę decyzji wyraziła zgodę strona (postępowanie
w przedmiocie zmiany decyzji zostało zainicjowane przez stronę), dokonywanej zmianię
nie sprzeciwiają się przepisy szczegóIne, zaś za zamianą decyzjiprzemawia słuszny interes strony
wyrażający się w przlznaniu stronie możliwości wywiązania się z nałożonych przeztutejszy organ
obowiązków.

Mając na uwadze povłyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Skierniewicach orzę|<łjak w sentencji.

pouczenie
Od niniejszej decyzji słuĄ stronie odwołanie do Łódzkiego Pństwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skięrniewicach, ul. Piłsudskiego 33,96-100
Skierniewice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zxzęc się prawa
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczęniu się prawa
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna

prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwości
zaskarżęnia do woj ewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:
l. adresat
2. ŁódzkiPaństwowy

Inspektor Sanitamy
ul. Wodna 40
90-046Łódź

3. ala
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