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Przedsiębiorstwo
Produkryjno-Usługowe
,rPropol" §p. z o. o.

ul. Połaniecka 25

28-2ż1. Osiek

DECYZJA

Napodstawięart.4ust.lpktI,aft.I|ust'l,art.2lust,l,art.37ust.lUstawyzdnial4marca1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t"krlj;;c i:,y zzo,z} t,poz.,n}:aiyzkuzart, 5 ust, 1 i ust,

Ia, art.12 ust. r i uri.ż u.tawy z-dnia 7';;ń;;2001 r. o zbioroivym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowYm

odprowadzaniu scietjw Gękst jednolity or-.i.źoźo r.poz.202_8i;y.,rry111:?:,^y 107 § l i 3, art, 108

§ l ań. 162 § 1pkt 1i § 3 Ustawy zdnial4częrwcafqoo..Kodekspostępowaliaadministracyjnego(tekst
jednolity Dz,lJ,z202lr,poz.lls 7e,:*j;§' ust. 1 pkt 1, § zo ust, i'pkt.6,§zt ust, 1pkt 1 i ust,8

Rozporządzenia Ministr aZdrowiaz dnial giuiniaż1l1 ;.w sprawie jakości wody Wzęznaczol'ej do spożrycia

przózludzi (Dz. U. zż0I7 r" poz, 2ż94)

płŃsrwowY PowIAToWY INSPEKTOR SAIIITARI\IY W STASZowm

poZapoznantusręnrżejwymienionymisprawozdaniamizbadańlńoratoryjnychpróbekwody,pobieranych
w ramach kontroli wewnętrzne1 oraz W ramach nadzoru ,"nitu*.go nud ;utos"ią wody' zlrządzenia

wodociągowego * wodociągu ,,Wiązownicu]1 uję.i. wody w Wiązównicy kolonii, gmina Staszów, po

przeprc,wad zęniu działań naprawczych :

zdn,Ż9.|I.?0ŻIr.,nrSB/132388l:.Il20z.,SBlL3245glII]20ŻIiSBl132470ll1lŻ02l
zdn'Ż9.I7.202Ir,,nrLBW398lIlzI,LBwl3gglIl2I,LBW400/1l2I,LBwl401ftlŻlLBwl402lIl21

1. Stwięrdza przydatnośó wody do spożycia vrzez\lz^l7-wodociągu "Wi?1911T?"
2. Stwierdza wygaśnięcie decyzji * Ńńs.qo20.g,I06.żOzi ,,'Ónii zast.zozt r' stwierdzającej brak

przydatności *oJy Óo ,pozy"ia w wodociągu "Wiązownica",
l . il aóaj e n iniej szej' aecyiji rygor na§chmiastowej wykonalności,

UZASADNIENIE

Dnia29.IL2021 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie wpłynęĘ

sprawozdania zbadańjakości 19dv prr"rłu"ronej do spoĄ"iu prr"r.ludzi, pochodzącej z urządzenia

wodociągowego, wodociągu ,,Wiązo.,ni.J], ujęcie wooy w Wiązownicy, g*inu Staszów, wykonanych

w ramach:
kontroli wewnętrznej przez Zarządcę ujęcia *9dI. Przedsiębiorstwo. Produk'yJ'o _ Usługowe "Propol"

Sp. Z o. o. ui, poiuni"cka ż5,,islzn osiek, t3. sprawozdania z badań SB/132388/I71202I,

SBl132459lI1l2021 i SBl132470tlttioil z dniazi. ,ti,zozt r. - próby qo.brane. w Punktach zgodności -
studni nr *Cw Wiązownicy, budynku UMiG w osieku oraz budynlo u odbio."y indywidualnego w osieku

ul. Jana PawłaIIż
nadzoru sanitarnego nad jakością wody pruęz_l|]§.] staszowie, tj, sprawozdania z badań nr

LBW/398/1 lżl, LBwl3g9lll21,,l,gwł0"0lr)2l, LBWl4}IlIlz| LBWl402l1,127 z dnia 29'I1'20ŻI r' -
próby pobrane w punktach zgodności_ uuaynku ujllla w_ody w wiłzoynicl budynku UMiG w osieku,

budynku Szkoły Podrtawow"] * or.ati, uuay*u pór * Poiańcu oraz budynku SzkoĘ w Ruszczy

Napodstawięw/wsprawozdańzba'dań,stwierdzono,żejakośówodyspełnia.wymaganiaokręślonewczęści
A tab. l |p.2 orazczęści C tabęla l tp. vaąiznika nr 1 dó Rozporz ł!ry"y,yi,t,l,: Zdrowiaz dnia 7 grudnia

201"7 r.w sprawie jakości wody prr"rnuućiej jo spozyci apr:ezludzi (Dz, lJ, zż0I7 r, poz,ż294)

przeprowadzone badania jar.osci woj|" *ooó,iąg,,,,Wiązownica" wynikĄ z następującego stanu

faktycznego: ó____^_,,:^,,,,,^,_iL,, ,nnfunli
państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w wyniku kontroli jakoŚci wodY Pobranej do

badań w ramach nadzoru sanitarnego w dniu z\.tt.zozt.oto * *odociągu wiązownica' stwięrdziłiej

zanieczyszczenię mikrobiologiczne. Wyniki ana|iz z dn.25.|I2§2I r.,znak LbWg 05Ż.93.Ż02I' Próbki wodY



pobranej w punkcie zgodności - budynku UMiG w Osięku wykazŃ obecnośó enterokoków (paciorkowców

kałowyón; w ilości tŻ 3tt< w 100 ml wody oraz bakterii grupy coli w ilości 15 jtk w 100 ml wody, Zgodnie

z wymaganiamizawaĘmiw zńącznikunr 1częśóAtab. Ilp.2iczęść Ctabela 1lp. 1Rozporządzenia

trłlnistraŻdrowiaz dnia7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŻYcia Przez|udzi
(Dz. U. z2017 r.poz.z29Ęńajwyższadopuszczalna|iczbaenterokoków i bakterii grupy coli w wodzie winna

wynosić nie więóej niż 0 jtV1O0ml. W rwiązku z powyższym w dniu 26.1Lż021 r. wydał decyzję znak

Niłs.qozo.q.rc6.ż02l stwierdzającą brak przydatności wody do spozycia pochodzącej z wodociągu

,,Wiązownica" z powodu mikrobiologicznego skazenia wody.

W wydanej dnia 26.1L2Ożl r. decyzji, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

nakazał rurrąd"y ujęcia wody _ P.P.U. ,,Propol" ul. Połanieckaż5,28-ż2I Osiek podjąó dzińanianaprawcze

mające nu..iu wyótimino*anie zanieczyszczeńi doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom

xłzporrądzenia MinistraZdrowiazdnia7 grudnia ż0I7 r, w sprawie jakości wody przeznaazonej do spoŻYcia

prrĆrbari(Dz. U. z201,7 r.poz.żz9Ą;przedstawić plandziałańflaptawcryahwrazzterminem ich realizacji

żaakceptow anym przezBurmistrza Miasta i Gminy Osiek, Połaniec, Staszów; zaPewnió uŻYtkownikom wodę

do spozycia Óapo*iuau;ącą wymogom sanitarnym z innego zastępczego źródła (inne ujęcie wodY, woda

buteikowana) dó czasu uzyskania jakości wody z ujęcia w Wiązownicy zgodnej z wlw rozporządzeniem;

przedłoĘó wyniki badań próbek wody z wodociągu ,,Wiązownica" niezwłocznie po wykonaniu dziŃań

nup.u*.ry"h wrazz informacją o zakończeniu prowadzonych dzińań naprawczych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ,,Propol" Sp. z o. o. ul. Połaniecka Ż5, 28,Ż2l OSiek

przedstawiła informację o planowanych i podjętych działaniach, przeprowadzlła dzińania naPrawcze

polegające na dezynfekÓ3i i płutuniu sieci wodociągowej oraz w dniu 27 .ll,2021 r, zlęclŁa PrzeProwadzenie
buoinlur.osci wody w iamach kontroli wewnętrznej. Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej

w akreóytowanym iaboratorium, zatwięrdzonym przęz PIS, potwierdztło skutecznoŚÓ działń naPrawczYch

wykonywanychprzezPPU,,Propol", (sprawozdaniazbadań zdnia29.I1,202I roku nr SB/132388/I1l202I,

SBll32459l1112021 i SBll3ż470l11l202l). Prawidłową jakośó wody potwierdziĘ równiez wyniki badń
próbek wody pobranych w dn. 27,I|.ż02I roku w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Staszowie.

Śprawozdan ja'zbadańzdn.29.1|.ż021, r, nr:LBW398lIl27,LBWl399lIlżI,LBWl400lllżl,LBWl40UrDI
LBwl40211l21

Zgodniezart.5ust. 1ustawyzdnia7czerwca2O0lrokuozbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i zbiorow}m odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 20ż0 poz. żOż8) przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizac}jne mi obowiązek zapewnió zdolność posiadanych wodociągów do rea|izacji dostaw wody

w wymaganej ilości, atakże zapewnió na|eż5Ąą jakość dostarczanej wody,- 
Śto.Ó*nie do postanowień §3 ust. 1 powołanego wyżej Rozporządzenia ,,Woda jest zdatna do uĘcia,

jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobofwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne
-zagtoieniedla 

zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stęzeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla
zdiowia ludzkiego oraznie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określonę

w zńącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wody

przęznaczonej do spozyc ia przez ludzi (Dz. U . z 20 17 r. poz. 2ż9 4)

Zgodnię z § 21 ust. l pkt 1 w/w Rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitamy na

podstawie sprawozdania, zbadań przekazanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym

iprawozdań z własnych badań jakości wody, stwierdza przydatność wody do spoĄcia w przypadku, gdy woda

spełnia wymagania okręślone w załącznikach nr l i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalonę w oparciu

owyniki oceny ryzryka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako

nieŹbędne dla danej stre§l zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do cęlów zapewnienia jakoŚci

produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody,
W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego (art.3'7 ust.1 rrstawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W roŻumięniu k.p.a. w sprawach należących do zakręsu zadańikompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej

organęm właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie. (art. 12 ust. 1 UstawY

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

W związku z fa|śem, iż w próbkach wody pobranych w dniu ż9,I1.2021 r. nie stwierdzono obęcnoŚci

entęrokoków (paciorkowców kałowych) i bakterii grupy coli; co potwierdzają sprawozdania zbadańjakoŚci
wody z dnia29.I|.20żl t., decyzjaPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak:

NHS.9020.9.|06.20ż1 z dnia 26,IL202I roku o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu

,,Wiązownic a", stńa się bezprzedmiotowa, dlatego z uwagi na intęres społeczny stosownie do treŚci art. 16Ż

§ l pkt l k.p.a organ administracji publicznej stwierdza jej wygaśnięcie.



Na podstawie art. 108 Ustawy zdnia14 ęzerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz, IJ. z 202\ r. poz. 735 , pozn. ,^) decyzji niniejszej nuou;f się rygor naĘchmiastowej

wykonalności, poniewź jest to niezbędne 
"" 

*"gtęou'nu iń..,.poł,""ny, gdyż od dniaż6,Il2021 roku

obowiązywał a decyzjao braku przydatnoścńoavio spoĘcia.zwodociągu "Wiązownica", 
Na podstawie art,

10 § 2 odstępujesięrównieżodzastosowuniu*p.".a-iotÓ*": sPrawieurt. to § 1*/wUstawY. Zgodniezart'

iio sg pt t,i ńr,i"sienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

w związku z pov,lyższym, analiza uzyskanych sprawozdań zbadai oraz całości zgtomadzonego

materiału dowodowego w sprawie, pr""pro*ad źonuprr"rńaństwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Staszowie , wyuarłiaiz woda ź^*odo"iiil-,,ŃiŁo*nica" spełnii. wymagania RozPorządzenia Ministra

Zdrowiazdnia7grudnia 2OI7r.wsprawiejikoŚ"i*bay prr"rn^"rooejdóspozYciaPrzezludzi(Dz,U,zŻ017

i;xił; ,,Tłł'rrrrorie ustalony stan fakłczny państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w staszowie wydał

niniejszą decyzję i orzekłjak w sentencJl,

POUCZENIE

od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego państwowego wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego, ul, Jagiellonrtu 68,25-734 t<i.t " 
za pośrednictw"em Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Staszowię ul. Szpitalna 3"1l14 ż8-ż00 Śtaszów, w terminie 14 dni Ód dniu doręczenia niniejszej

decyzji, , a,:^ 1A ^_^ąllaa 1ońo r, zgodnie z treścią art. 107 § 1 *! 7 y,ju*v 1 1T lj^:1:::"f:Ł*"1:1"H,"ffi[',""iffi:
, Zgoonlę Z Llę§vrę d'll' lV' 

" ' ',; :^;;: :^loi^.o doodwołaniapoprzęz
administricyjnego (Dz. IJ. zżOż1 r.,poz.735 zpożn. zm.) strona możę zrzec slę prawa

złożenie stosownego oświadczęnia woli,
§;;;ffi;'# J"'H;i';1:'i;i 

^§ 
i i 2 ustawy z dnia 14 ,czerwca 

i960 r. Kodeks PostęPowania

"d*i"iJffy:X#: 
Ć$" IJ.z2'żlr,poz 1:i','pZ;";;1: *:,lt:ę:r1::,a;5j,}ił,ily*:fr

:łfr I'H;J';HWri;ł^"łśil,ffi ,i;;i,i"ł""r""*iu."f ó,s1"-."il::lrłr,^T:::ł j:"3,yii
J_r|;fi ;'i|:#'J&:;# Hffiiua.ini.t u"ii publicznĘ oś*iud"".n ia-o zrzęczeniu się Prawa do

_ _ ^--,^_:^ l^^.,-i^ otoia cie ^ctrfec7n2 i nrawomoctla.fi,§:ilTffi;;; przez ostatnią ze stron portępo*ur,,ia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Pćiti],?,:,. - , 1tiJsPE ,i:,,.:.,

ty §łś

!]{]:ff§ frtą
't; iVY
; iliJ

Otrz_v-nl uj ą (za zwrotnym poświadczeniem

l. Adresat
2. BLrrlłristrz Miasta i Gminy Osiek
3. Brrrlnistrz Miasta i Gminy Połaniec

4. Burnlistrz Miasta i Gminy Staszów

5, ala

Otrzym Lrją do iviadomości:
l, Starosta Powiatrr Staszowskiego
2. Polr,iatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie
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