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DECYZJANT3/2019

D zialaj qc na po dstawi e;

o art.4 ust. t pkt IiNt.27 ust. I ustawy zdn. 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej

(Dz. U. z 2019 r., poz. 59.)

o Art. l0 $1, art.61 $l i $4 oraz art. 73 Kodeksu Postgpowania Administracyjne go (tj. Dz. U. z

201 8, poz. 2096 z p6in. nn.),

r art. 5 ust.l i art.12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatzeniu w wodp i

zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. 22017 poz.328 z poin. zm.),

r $ 3 ust.l i ust.3, $ 4 ust.l pkt l, $21.1 pkt 3 ro4orz1dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jako5ci wody ptznznacznnej do spoZycia prznz lrrdz) Qz. U. z 2017 t. poz.

2294) onz na podstawie:

o wynik6w badari pr6bek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakodci wody

w dniach 19.11.2018 oraz07.0l.20l9 - sprawozdania zbadah nr: LSW600AJZ|747-48/2018

zdua22listopad 2018r., LSWi600ruZ15-1612019 z ilnia l0 styczefi20l9

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

L Stwierdza przekroczone warto6ci parametr6w:

- mangan - wartoSd stwierdzona - 230+ 23 ygn; 142+14 vgll;281+28 ggA; 152+15 gg/1.

(warto6i parametryczna 50ug/l)

2. nakazuje podjgcie dzialarl naprawczych i doprowadzenie ponadnormatywnej zawartoici

parametr6w: mangan do warto5ci parametrycznych okredlonych w rozporz4dznniu Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudna 2017 r. w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do spo|ycia puez

ludzi (Dz. U.22017 r. poz.2294) w terminie do 15.02.2019 r.



Uzasadnienie
Na podstawie sprawozdari z przeprowadzonych badarl wody pobranej w ramach prowadzonlgo

przez PPIS w Plocku monitoringu jako6ci wody z wodoci4gu zbiorowego zaopafizenia Senderi w dniu

22.11.2018 r., oraz 07.01.2019 r., w punktach zgodnoSci: Stacja Uzdatniania Wody - hydrofomia

po uzdatnieniu Senderi oraz ,,SSM - Zielona Szkola" Sendef Maly 212 dot. pogorszenia jakodci wody,

stwierdzono, 2e nie spelnia ona wymagari okreSlonych w czg5ci C zalqcznika nr I do rozporzqdzenia

Ministra Zdrowra z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spoLrycia przez lrudzi (Dz. U . z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono

przekroczenie warto6ci normatywnych nastgpuj4cych paramefr6w, kt6rych zawartoSd jest oceniana

w wodzie do spo?ycia przez lrudzi:.

1. mangan - warto66 parametryczna 50 gg/l .

Uzyskane vryniki wykazaly: sprawozdanie z badah : LSW600AJZ 1747-48/2018 z dnia 22 listopad

2018r., LSW600NZI5-16/2019 z dnia l0 styczeh 2019 wartoSi parametru Mangan(A) 230+ 23 ytg/|.;

l4?Jl4 ve4; 281+28 \t!l; I 52+ I 5 ugn.

W zwi4Tku z poryzszym, zgodnie z $ 21.1. w/w rozporzqdzenia, Pafistwowy Powiatowy Inspektor

Sanitamy zobowiqzal zxzqdzajryego wodoci4giem Senderi: Gminny Zaklad Komunalny w tr-4cku,

ul. Brzozowa 1, 09-520 tr-qck do podjEcia dzialari naprawczych w zakresie okredlonym w pkt.2 decyzji

ponadto na podstawie wynik6w z badah sprawozdanie nr LSW600AJZI5-16/2019 z dnia 10 styczef

2019 r. stwierdzono wysok4 warto56 parametru - og6lna liczba mikroorganizm6w w 22.C > 300.

Zalecana wielko36 parametru: o96lna liczba mikroorganizm6w

w 22.C nie powinna prz.ekaszai - w kranie konsumenta 200 jtldl mt. Z tego wzglgdu naleiry

bezzttlocntie podiqi dzialania sprawdzaiqce i naprawcze onz ptzeprowadzi6 ponowne badania

w zakesie tego parametru

Pouczenie

Od decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania siE do Paristwowego Wojew6dzkiego

Inspektora Sanitamego w Warszawie za po6rednictwem Paristwowego Powiatowego Inspeklora

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

ii1 wszczgte zostanie postQpowanie egzekucyjne

w administracji zgodnie z waniu egzekucyjnym w administracji

( t. j.Dz.U 22018 r. poz. l3l4 z
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