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DECYZJA   133/2020

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na  podstawie art.1 pkt
1,  art.4  ust.  1  pkt  1,  art.12,  art.  27  ust.  1  i  art.37  Ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o
Państwowej  lnspekcji   Sanitamej   (tekst  jednolity  Dz.   U.   z  2019r.,   poz.   59  z  póżń.zm.),
art.104,   108  Ustawy  z  dnia   14  czerwca   1960r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego

(tekst jednolity  Dz.  U.  z  2020r.  poz.256)  art.12  ust  1  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o
zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (Dz.  U.  z  2019r.  poz.
1292) oraz §21  ust.1  pkt 4,  ust.  9,  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia  7 grudnia  2017r.
w sprawie jakości  wody  przeznaczonej  do spożycia  przez  ludzi  (Dz.  U.  z 2017r.,  poz.  2294)

po  przeprowadzeniu  laboratoryjnych  badań  próbki  wody,  pobranej  w  dniu  22.09.2020r.  z
wodociągu  publicznego  Orawka  -  Budynek  Prywatny  Orawka  52  oraz  biorąc  pod  uwagę
sprawozdanie  cząstkowe  z  badania  kwestionowanej  próbki  wody  z  dnia  23.09.2020r.  Nr:
lJ"|2!42!fl-1NS/2fl2fJ

stwierdza:

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Orawka

w związku, z czym nakazuje:

1.   Wyeliminowanie Liczby bakterii Escherichia coli z wody, o której mowa doprowadzając

je]-  jakość  do  wymagań  określonych  w  Rozporządzeniu   Ministra  Zdrowia  z  dnia  7
grudnia  2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz.  U.
z 2017r., poz. 2294).
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2.   Podjęcie     w    terminie     natychmiastowym     działań     naprawczych     przez    Spółkę
Wodociągową    Przy    Kościele    Św.    Jana    Chizcicjela    w    Oławce,    nadzorującej
zaopatrzenie  w  wodę  do  spożycia   użytkowników  wodociągu  oraz  przedstawienie

planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

3.   Poinformowanie   w  sposób   skuteczny  odbiorców  wody  o   wprowadzonym   zakazie
korzystania z wody do celów spożywczych.

4.   Powiadomienie Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego   w Nowym Targu
o wykonaniu nałożonych obowiązków

5.   Udokumentowanie wynikami badań próbek wody, potwierdzającymi je]' właściwą

jakość.

Obowiązki określone w punktacli 1- 4   podlegają wykonaniu z dniem doręczenja
decyzji.

Obowiązek określony w punkcie 5 podlega wykonaniu do dnia  12.10.2020r.

or   riat#fflmiasttiwĘiObowiązkom,    okiieślonym    w    pmL    &ł.3   nadaie  €i
mrkffinalmści ze względu ha oclirohę zdrowia ]udzi.

U`Z A S A D N I E N I E :

W    ramach    urzędowej    kontroli    sanitamej    w    dniu    22.09.2020r.    przedstawiciel
Powiatowej  Staqi  Sanitarno  -  Epidemiologicznej  w  Nowym  Targu  dokonał  poboru  próbki
wody z wodociągu publicznego Orawka - Budynek Prywatny Orawka 52.
Badania   laboratoryjne   w/w   próbki   wykonane   przez   Wojewódzką    Stację   Sanitarno   -
Epidemiologiczną  w  Krakowie  Oddział  Laboratoryjny  wykazały  przekroczenia  parametrów
mikrobiologicznych w wodzie:

- Liczba bakterii Escherichia coli - 2 jtk/100ml ,

Zgodnie z obowiązującymi normami Liczba bakterii grupy coli ma wynosić 0 jtk/100ml.
Liczba   bakterii   grupy   coli   to   wskaźnik  zanieczyszczenia   kałowego   wody,   występują   w
znacznej liczbie w odchodach  ludzkich  i zwierzęcych,  w ściekach  i  w zanieczyszczonej  kałem
wodzie  i  glebie.   Ich  obecność  w  wodzie  do  picia  to  dowód  niedawnego  skażenia  wody
odchodami.
Jest  to  wskaźnik  stosowany  w  programach  kontroli  jakości  wody,  jak  również  wskaźnik
skuteczności procesów dezynfekęji.
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Na  podstawie  art.  12  ust.1  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i
zbiorowym   odprowadzaniu   ścieków   (Dz.U.   z   2019r.   poz.   1437)   Państwowy   Powiatowy
lnspektor  Sanitarny  w  Nowym  Targu  pełniąc  nadzór  nad  jakością  wody  przeznaczonej  do
spożycia  przez ludzi,  zobowiązał Spółkę Wodociągową  Przy  Kościele  Św.  Jana  Chrzciciela  w
Orawce  do  zapewnienia   poprawy  jakości  wody  oraz  mając  na   uwadze  w/w  okoliczności
sprawy zakazał używania wody z w/w wodociągu do spożycia.

W tym  okresie osoby korzystające do tej  pory z wody czerpanej z wodociągu
wihny   mieć   zapewnione   zastępcze   źńdła   wody   o   odpowiedniej   jakości
zdrowotnej.

Woda z wodociągu nadaje się do ce[Ów gospodarczych, Iecz nie hałeży dopuścić
jej do spożycia.

W związku z tym, źe obecność w/w zanieczyszczeń stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej
użytkowników  Państwowy  Powiatowy  lnspektor  Sanitarny  w  Nowym  Targu  na  podstawie
art.108    Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania  administracy]-nego  (tekst

jednolity  Dz.   U.   z  2018r.   poz.   2096  z  pÓź.zm.)   obowiązkom   określonym   w   pkt.1,   2,   3
niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE=

W   przypadku   nie   zastosowania   się   podmiotu   zobowiązanego   do   nałożonego   na   niego
obowiązku,  mogą  być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie
z dnia  17 czerwca  1966r.  o  postepowaniu  egzekucyjnym w adminjstraćji  (t.ekst jednolity  Dz.
U.  z  2018  r.  poz.  1314  z  późn.zm.).  Grzywny  w  celu  przymuszenia  mogą  być  n`akładane
kilkakrotnie w tej samej lub wyższe]. wysokości. W stosunku do osoby fizycznej  każdorazowa
nałożona grzywna  nie może przekraczać kwoty  10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych  i
].ednostek organizacyjnych  nie  posiada].ących osobowości  prawnej  kwoty 50.000 zł. Grzywny
nałożone  kilkakrotnie  w  stosunku  do  osoby  fizycznej  nie  mogą  łącznie  przekroczyć  kwoty
50.000  zł  a  w  stosunku  do  osób  prawnych  i jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających
osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
lnspektora    Sanitarnego    w    Krakowie    za    pośrednictwem    Państwowego    Powiatowego
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