POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU
68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS - HK.903. 52.2018
D E C Y Z J A nr NS : HK / 72 / 280 / 2018
z dnia 13 kwietnia 2018r
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm), z § 3 ust.1 pkt. 1, ust. 2, § 4
ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn, zm), art. 5 i 12 ust. 1 i art. 13
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Żaganiu po rozpatrzeniu wyników badania wody (data wpływu 13.04.2018r
godz.1305). Sprawozdanie z badań nr: 041/2018-15 nr próbki 598/2018 z dnia 13 kwietnia
2018r.
STWIERDZA:
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
produkowanej przez wodociąg publiczny w Miodnicy zaopatrującego miejscowości:
Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gorzupia, Dybów gm. Żagań
i nakazuje
administratorowi wodociągu publicznego w Miodnicy tj. Żagańskim Wodociągom
i Kanalizacje Sp. z o.o., 68-100 Żagań ul. Bolesława Chrobrego 44.
1. Zapewnić w wodociągu publicznym w Miodnicy jakość wody odpowiadającą
wymaganiom określonym w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
2. Zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi dla mieszkańców miejscowości Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gorzupia,
Dybów gm. Żagań – odpowiadającą wymaganiom w/w rozporządzenia. W przypadku
korzystania z wody dostarczanej cysterną, wodę z cysterny można używać
do spożycia wyłącznie po przegotowaniu – informacja o tym powinna być w sposób
trwały umieszczona na cysternie.
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3. Poinformować mieszkańców miejscowości Miodnica, Pożarów, Stary Żagań,
Gorzupia, Dybów gm. Żagań korzystających z wody pochodzącej z w/w wodociągu
o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia i celów gospodarczych - woda
może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
4. Powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
o zapewnieniu w sieci wodociągu publicznego w Miodnicy wody o jakości
odpowiadającej wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, poprzez
przedstawienie wyników badania wody wykonanych w ramach prowadzonej kontroli
wewnętrznej.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności
UZASADNIENIE
Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 09.04.2018r.
w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego przez laboratorium
EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-301 Zielona Góra ul. Głowackiego 9
z wodociągu publicznego w Miodnicy gm. Żagań wykazały, że jakość wody zawarta
w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r.., (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294)) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi nie odpowiada wymaganiom, z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii z grupy
coli w ilości 17 jtk/100ml oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22o C > 300 jtk/1 ml
w stałym punkcie kontrolnym Stacja Uzdatniania Wody w Miodnicy - woda podawana
do sieci. Sprawozdanie z badań nr: 041/2018-15 nr próbki 598/2018 z dnia 13 kwietnia
2018r., wykonanych przez laboratorium EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-301
Zielona Góra ul. Głowackiego 9.
Wobec powyższego po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, stwierdził brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Miodnicy gm. Żagań zaopatrującego miejscowości: Miodnica,
Pożarów, Stary Żagań, Gorzupia, Dybów gm. Żagań gm. Żagań. Stwierdzenie obecności
bakterii z grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22o C w badanej próbce wody
może świadczyć o nieodpowiednim jej uzdatnianiu lub wtórnym zanieczyszczeniu ściekami.
Wykrycie w/w mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia, może stwarzać
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jednocześnie zobowiązuje się administratora
wodociągu do podjęcia działań naprawczych, mających na celu zapewnienie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ujmowanej z wodociągu publicznego w Miodnicy –
odpowiadającej wymaganiom określonym w/w rozporządzeniu.
Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności gdyż jest
to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.
Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu odstąpił
od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm).
Biorąc pod uwagę znaczenie kwestionowanych parametrów jakości wody dla zdrowia
ludzi postanowiono jak w sentencji.
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Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U.
z 2017r., poz. 2294) o podjętych działaniach w sprawie jakości wody zawiadamia się Wójta
Gminy Żagań.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Lubuskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu,
ul. Szprotawska 45a w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują do wykonania:

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
68-100 Żagań
ul. Bolesława Chrobrego 44
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Żagań
68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
ul. Mickiewicza 12 b, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
68-100 Żagań, ul. Szprotawska 30B
5 HŻŻiPU w/m.
6 HDM w/m
7 EP w/m.
8 A-a HK w/m
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