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Dotyczy wodociągu Piasek; gm. Cedynia

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.
ul. Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

Z 0.0.

DECYZJA
Na podstawie art. 27 ust. I oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Oz.U. z 2011 roku nr 212, poz.1263 z późniejszymi zmianami), art. 104 §I, art.
108 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Oz.U. z 2013
roku poz. 267 z późniejszymi zmianami), §2 ust. I, § 14 ust. I pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2007 roku, nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Oz.U. z 2006
roku, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gryfinie, po przeanalizowaniu
wyniku badania próbki wody pobranej z budynku III
w miejscowości Piasek, wodociąg Piasek, sprawozdanie nr Sp/BM/PW/2967115
z dnia 15 lipca 2015
roku
l.

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu
pochodzącej z ujęcia
wody w miejscowości Piasek, gm. Cedynia,
2. zobowiązuje Wodociągi Zachodniopomorskie
Sp. z 0.0., ul. Brygady Legionów 8-10, 72-100
Goleniów do:
a) skutecznego poinformowania
odbiorców wody z ujęcia wody w miejscowości Piasek,
gm. Cedynia o warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu,
b) wprowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi i zapewnienia z tego ujęcia nie później niż od dnia 27 lipca 2015 roku wody
odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez
ludzi, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Oz.U. z 2007 roku, nr 61, poz. 417
z późniejszymi zmianami).
Decyzji w zakresie punktu 2 lit. a i lit. b nadaje się rygor natychmiastowej

wykonalności

Uzasadnienie
Przeprowadzona analiza wody pobranej z budynku III w miejscowości Piasek, wodociąg
Piasek, sprawozdanie nr Sp/BM/PW/2967115
z dnia 15 lipca 2015 roku - wykazała obecność liczby
bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/IOO mI. W związku z tym woda z ujęcia wody w miejscowości
Piasek, gm. Cedynia, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku (Oz.U. z 2007 roku, nr 61, poz. 471
z późniejszymi zmianami), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.
Uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczenia norm dla wody pochodzącej z ujęcia wody
w miejscowości Piasek, gm. Cedynia, może być warunkowo dopuszczona do spożycia po
przegotowaniu zgodnie z § 14 ust. l pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. właściwy państwowy
powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa
w § 7 ust. 2, stwierdza: (...) warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia
wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia
dla zdrowia, woda została warunkowo dopuszczona do spożycia.

Ustalono, że podmiotem odpowiedzialnym
gm. Cedynia są Wodociągi Zachodniopomorskie
Goleniów. W związku z tym należało nałożyć
M.Ż/M.O.

za jakość wody z ujęcia w miejscowości Piasek,
Sp. z 0.0., ul. Brygady Legionów 8-10, 72-100
na Wodociągi Zachodniopomorskie
Sp. z 0.0.,
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ul. Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów obowiązek
dostarczenia
w terminie od dnia 27 lipca
2015 roku wody odpowiadającej
warunkom
sanitarnym
zawartym w §2.2 rozporządzeniu
Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi
(Oz.U.
z 2007r.
r 61, poz. 417 z późniejszymi
zmianami)
tj., dodatkowe
wymagania

mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne
woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

oraz radiologicznej jakim powinna odpowiadać

Zgodnie art. 5 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 200 l roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Oz.U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858 z późniejszymi
zmianami)

przedsiębiorstwo
wody.

wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej

a podstawie art. 108 Kodeksu postępowania
administracyjnego
decyzji w zakresie punktu
2 lit. a i lit. b nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
ze względu na zagrożenia
zdrowia
i życia ludzkiego.

Pouczenie
Od niniejszej
decyzji
służy prawo odwołania
do Zachodniopomorskiego
Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego
w Szczecinie,
które
wnosi
się za pośrednictwem
Państwowego
Powiato
\ ge esne tora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji stronie.
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t. 1 Kodeksu
postępowania
administracyjnego
wniesienie
owiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit. a i lit. b.
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Otrzymują:
l. Adresat
2. a/a
Do wiadomości:
l. Burmistrz Miasta i Gminy Cedynia (drogą elektroniczną: cedynia@cedynia.pl)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie (drogą elektroniczną: gryfino.piw@wetgiw.gov.pl)
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