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Dzialajqc na

o art.4 ust.'l pkt I i art. 27 ust. I ustawy zdn. 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

@2. U. z 2019 r., poz. 59.),

o Art. 10 $1, axt.6l Sl i $4 oraz art. 73 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

(tj. Dz. U. 22018, po2.2096 z p6in. zm.),

r art. 5 ust.l i axt.l2 ust. I ustawy z dnia 7 czer.iuca 2001 r. o zbiorowym zaopafrznniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U . z 2017 poz. 328 z poin. zm.),

o $ 3 ust.l iust.3, $4ust.l pkt l, $21.1 pl<t 3 roryorz$znnia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jako5ci wody przemaczonej do spo2ycia przez htdzi pz. U. z 2017 r. poz.

2294) oruz na podstawie:

. wynik6w badart pr6bek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jako5ci wody

wdniu19.ll.20l8oraz07.01.2019- sprawozdaniazbadarinr:LSW/600NZl743l20l8zdna22

listopad 2018r., LSW600ruZl9/2019 zdnia07 styczefi 2019

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

l. Stwierdza przehoczone warto6ci parametr6w:

- Zelazo - wartoSd stwierdzona - 272+ 22 Ug/I. ; 503+40 Ug/I. (wartoSi parametryczna

200 sg/l)

- mgtnoS6 : wartoSd stwierdzona(A)2,1 +0,3 oraz3,6+0,6 (wartoSd parametryczna I NTU)

2. nakazuje podjgcie dzialafinaprawczyeh i doprowadzenie ponadnoilnatywnej zawartoSci

parametr6w: mptno5d orazLelazo do wartoSci parametrycznych okreSlonych w

rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudni a 2017 r. w sprawie jakoSci wody



prueznaczonej do spo2ycia przezludzi (Dz. U. z 2017 r. po2.2294) w terminie

do 15.02.2019 r.

Uzasadnienie
Na podstawie sprawozdari z przeprowadzonych badan wody pobranej w ramach prowadzonego

przez PPIS w Plocku monitoringu jakoSci wody z wodoci4gu zbiorowego zaopatuenia tr-4ck w dniu

22.11.2018 r., onz 07.01.2019 t., w punkcie zgodno6ci: Stacja Uzdatniania Wody - hydrofomia

po uzdatnieniu L4ck dot. pogorszenia jako6ci wody, stwierdzono, ze nie spelnia ona wymagaf

oke6lonych w czE6ci C zalqczrrika nr 1 do rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017t.

w sprawie jako6ci wody przemaczonej do spoZycia przezludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono

przekroczenie wartodci normatywnych nastgpuj4cych parametr6w, kt6rych zawartodi jest oceniana

w wodzie do spo?ycia przez ludzi:

1. Zelazo - wartodd parametryczna2OO Vg4 .

Uzyskane wyniki wykazaly: sprawozdanie z badari LSW/600N2174312018 z dnia 22.11.2018t:

oraz LSW600fu21912019 z dnia 07.01.2019 r. wartod6 parametru : 2elazo og6lne( A) - 272+ 22 4g/L ;

503+40 +gn.

2. mgtnodi - warto66 parametrycma I NTU

Uzyskane wyniki wykazafy: sprawozdanie z badafi LSW /600N217 43 /2018 z dnia 22.112018

oraz LSW600fuZl9l20t9 z dnia 07.01.2019 r , wartoS6 parametru mgtno66 (A) 2,1 +0,3 oraz 3,6*0,6

W zwiq,zku z poryzszym, zgodnie z $ 21.1. w/w rozponqdzenia, Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitamy zobowi4zal zuzqdzajqcego wodoci4giem tr-4ck: Gminny Zaklad Komunalny w tr qcku,

ul. Brzozowa 1,09-520 Lqpk do podjpcia dzialari naprawczych w zakresie okre5lonym w pkt.2 decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania sig do Pahstwowego Wojew6dzkiego

Inspektora Sanitamego w Warszawie za po6rednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Plocku w terminie 14 dniu od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

W razie nie wykonania niniejszej decyzji wszpzete zostanie postppowanie egzekucyjne

w administracji zgodnie z U

( t. j. Dz.U 22018 r. poz. I3l4 zp62n.

Otrzymuje:

administracji

l. adresat

2. Gminny Zaklad Komunalny w tr-4cku, ul. Brzozowa I , 09-520 N-qck

3. aa


