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DECYZIA Nr 5/2019

przedluiajqca ternin naloZonego obowi4zku

Dzialajqp na podstawie:

o art..4 ust, I pkt 1iart.27. ust. I ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Parlstwowej Inspekcji Sanitamej

(Dz. u. 22019 r.,poz. 59.),

o Art. l0 $1, axt. 6l $1 i $4 oraz art. 73 Kodeks postEpowania administracyjnego (tj.Dz.U.22018
r., poz. 2096 z p62n. a:n.),

Pafstwowy Powiatowy Inspelrtor Sanitarny w Plocku po rozpatzeniu wniosku - pismo z dnia

25,02.2019 r.,spr.nr GZK702I W. 11.01.2019, o przedlu:Zenie temrinu wykonania obowiqpk6w

naloZonych decyzjq Nr 3/2019 z dnia 16.01.2019 r., wydanej w oparciu o wyniki badan pr6bek

wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jako6ci wody w dniu 19.11'2018

oruz 07.01.2019- sprawozdania zbadafi nr: LSW600/\JZ|747-48/2018 z dnia22listopad 2018.,

LSW|600NZI5-1612019 z dnia l0 styczs{r2019

orzeka
przedluLy( termin wykonania obowiqzk6w wymienionych w pkt. 2 - doprowadzenie

ponadnormatywnej zawarto5ci parametru : mangan do warto5ci parametrycznych

okreslonych w rozporz4dzeniu Ministra Zdlrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako5ci

wody przeznaczonej do spoiryciaprzez ludzi (Dz.U.z20l7 r. poz. 2294)

do dnia 25 marct2Ot9 r
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UZASADNIENIE

W dniu 16.01 .2019 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku wydal decyzjg

Nr 3/2019 stwierdzajqcqprzekroczenie wartoSci parametru z wodociqgu zbiorowego zaopatrzenia

Senderi i naklad aiqcq. na zaruqdcg wodoci4gu Gminny Zaklad Komunalny w tr-4cku obowi4Tek

doprowadzenia ponadnormatywnej zawartoSci parametru: mangan

do wartoSci parametrycznych okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r., w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.U, z 2017 r.

po2.2294) do dnia 25 marca2019 r.

W dniu 18.02.2019 r. pobrano z wodociqgu Senderi do badari kontrolnych pr6bki wody.

Uzyskany wynik ( Sprawozdanie zbadartNr 4ll20l9 z dnia 21.02.2019 r.) wykazaly utrzymuj4ce

sig przekroczenia ww. parametr6w, cho ciuZ otrzymane warto5ci s4 mniej sze, ni? stwierdzone

w poprzednich badaniach. W zwiryku z powyhszym bior4c pod uwagq poprawE w otrzymanych

wynikach badan wskazuj4cych na skutecznoSd podjgtych dzialafi naprawczych, PPIS w Plocku

na wniosek zarzadcy wodoci4gu przedluizyl wykonanie decyzji z dnia 16.01 .2019 r., nakazuj4cej

doprowadzenie wartoSci badanego parametru do warto6ci normatyvvnej do dnia 25 marca2Ol9 r.

Pouczenie

Od decyzji niniej szej przysluguje odwolanie do Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora

Sanitarnego w Warszawie, ul. poSrednictwem Paristwowego Powiatowego

w terminie 14 dnia od jej dorqczeniaInspektora Sanitarnego w Ploc

Otrzymuj,t:
l. adresat

. 2. W6jt Gminy N,qck, ul. Gostynifska 2,09'520 tr qck

3. ala


