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DECYZJA
Na podstawie art,4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust.2, art.37 ustawy zdnia 14.03.1985r. oPaństwowej
lnspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z2019r. poz,59), art. 10 2, ań. 104, ań. 108, ań. 130 3 pkt 1,
ań. 162 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.,t960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U.
z2018r. poz.2096 zpożniejszymi zmianami), art.7 ust. 1 pkt3, art.26 ust. 1,art.30, ań.31 ustawyzdnia
08.03.1990r, osamorządzie gminnym (teksty jednolity Dz.U.z2019r. poz.506), art. 3 ust. 1, art, 12 ust, 5
ustawy z dnia 07.06.2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolityDz.U.z2018r.poz, 1152zpoźniejszymi zmianami), 3ust.3pkt1, 21 ust. 1pkt4,ust.7,ust.8,
ust. 9, zał. Nr 1częścC tab, 2lp.5,6,15 do rozporządzenia Minlstra Zdrowiazdnia07,12,2017r,w sprawie
jakościwody pżeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz,2294),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych probki wody pobranej w dniu 07,06.2019r.,
w ramach nadzoru sanitarnego z urządzen wodociągowych wodociągu Nordkalk Sp; z o.o. Zakładu
w Miedziance (sprawozdanie z badań Nr LHS. 9051 ,1.445.2019, kod probki Nr463/OBS/N/19 z budynku
mieszkalnego Gałęzice 11, kuchnia),

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza

o Brak

.

przydatności wody do spozycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Nordkalk
Sp, z o.o. Zakładu w Miedziance.
Wygaśnięcie decyzji o przydatności wody do spożyciazdnia24.10.2018r. Nr SE la ,42611360/18.

Ponadto zarządza
1.

Zakaz spożycia wody przez ludzi oraz zakaz wykozystywania jej do picia, przygotowywania potraw,
kąpieli noworodkow z sieci urządzen wodociągowych wodociągu Nordkalk Sp. z o.o. Za}<ładu
w Miedziance - termin realizacji; do czasu uzyskania wynikow badania stwierdzających jej przydatnośc

do spożycia.
2.Zapewnic uzytkownikom wyżą wymienionego wodociągu wodę odpowiadąącą wymaganiom sanitarnym
zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12,2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz.2294).
3. Podjąc skuteczne działania naprawcze.
4, Przedłożyc wyniki badań probek wody potwierdzających wykonanie zarządzenia w pkt 3,
,108

ustawy z dnia 14.06.,t960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. ooz, 2096 z pozniejszymi zmianami)
niniejszei decyzii w pkt 1, 2. 3 nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalności
pkt 4 - po uzyskaniu pozvtvwnych wynikow badania wody.

Na podstawie ań.

uzasadnienie

W wyniku kontroli jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Nordkalk Sp. z o,o. Zakładu
w Miedziance, stwierdzono jej wysoką wańośc mętnościoraz ponadnormatywną zawańośc żelaza
imanganu.
Wynik analizy probki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 07.06.2019r. przedstawiał się
następująco:

z

mętnośc218 NTU, mangan 173 plg/dm3, żelazo >5000 pgldm3 (sprawozdanje
badań
Nr LHS. 9051 ,1.445.2019, kod probki Nr 463/OBS/N/19 z budynku mieszkalnego Gałęzice 1 1, kuchnia).
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. Nr 1 częśćC tab. 1lp.5,6,15 do rozporządzenia Ministra
Zdrowiazdnia07,12,2017r,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi (Dz, U. z2017r,
poz. 2294),. mętnośc nie powinna przekraczac 1 NTU, najwyzsza dopuszczalna zawartoścmanganu
w wodzie winna wynosic nie więcej niz 50 plg/dm3, ażelaza powinna byc nie większa nlż200 pg/dm3.
Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmow chorobotworczych i pasoźytow
-

w liczbie stanowiącej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach

stanowiących potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości
korozyjnych i spełnia między innymi wymagania określonedla parametrów wskaźnikowych określonych
w częściC załącznika nr 1 do rozporządzenia
3 ust, 3 pkt 1 ww. rozporządzenia).

(

Mętnośćwody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającYmi
prŻenikanie swi-atła. Moze byc spowodowana obecnościązarowno substancji organicznYch, jak
i nieorganicznych, albo ich końbinacją. W systemach dystrybucji moze wystąpic w wyniku naruszenia
osadori ibiofilmu, ale moze rownieź pochodziczzanieczyszczonej wody, która przedostała się do sYstemu
z zewnątrz. Widoczne zmętnienie wody może miec także negatywny wpływ na jej akcePtowalnoŚĆ Przez
konsumóntow. Jest ona waznym wskaŹnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, ktore mogłYbY miec
wpływ na zdrowie ludzi.

Mańgan jest metalem, ktory może przenikac przez barierę krew - mozg i łozysko i moze miec działanie
neurótokŚyczne. Nie stanowi problemu zdrowotnego w stęzeniach wywołującYch ProblemY
z akceptowalnością wody do picia.
l _ _ __
żelazo metaliczne wystćpująóe w wodzie nie jest toksyczne, w stężeniach nie przekraczającYch 300 Pg/dm3,
nie powoduje zwyrló wlcŹuwalnego smaku wody, chociąz może wywołaó wzr_ost jej mętnoŚci i barwY,
wpływając ńa jej akcept'owalnośc Óo picia. Przy stęzeniach powyzej 300 pg/dm3 Powoduje Pzebarwienia
ui=Ąaróń saniiainych i tranin pranyclt w wodziÓ. Zawartośc w wodzie żelaza < 2000 UQ/dls nie stanowi
zagiozenla d]a z-drowia ludzi. NÓtomiast w próbce wody pobranej w dniu 10.06,2019r. z budYnku
ńiószralnego Gałęzice 11 stwierdzono wańośczelaza >5000 pg/dm3 co może stwarzac realne zagroŻenie
dla zdrowia ludzi.
!
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z tyń, że stwierdzona wysoka wańośó mętności, która nie jest akceptowalna Przez
zwiĄzku
-(interwóncje
manganu
telefoniczne) oraz ponadnormatywna zawańoŚc Żelaza
konsumentow
PaństwowY
ludzi,
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bezpośrednie
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stwarzają
przedmiotowym
wodociągu
w
powiatowy lnspektor SanitJrny wKielcich na podstawie 9rt 27 ust, 2 ustawY z dnia 14.03.1985r.
o państwówej Inspekcji Sanitainej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59) zarządził zakaz sPozYcia wodY
pżez ludzi z'urządzeń wodociągowych wodociągu Nordkalk Sp. z o.o. Zakładu w Miedziance, do czasu
uzyskania pozytywnych wynikow badań.
powyższe rozstrzygnięcie jest zgodne z orzecznictwem Naczelnego Sadu Administracyjnego, ktore mowi
izdócyĄa wydanÓ-na'poo-stawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 14.03,1985r. ma na celu ochronę zdrowia
W
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potwierdza to także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29.01,2009r,,
Il sfuke 743to8 ,,do zóstosowanla sankcji okreśtonych w tym przepisie wystarczy oprocz naruszenia
wymagań higienicŹnych lub zdrowotnych, iŚtnienie realnego bezpośredniego zagrożenia.ży.cialub zdrowia,
có nie-oznaCza,iżmusząwystąpic konkretne skutki w postaci co najmniej rozstroju zdrowia."
przy obecnych wartościach ww. parametrów wody obowiązuje zakaz wvkorzystywania wodY do Picia,
przvqotowywania potraw, kąpieli noworodków.
low sanitarnych tj. WC. Do spozycia nalezv . u?ywac wode
k.owan
właścici
Na czas obowiązywania braku pzydatności wody do spozycia przez ludzi należy zapewnic uŹYtkownikom
wodociągu ,asiępcze źrodłowoóy odpowiadające wymogom sanitarnym zawartym w roz?orządzeniu
Ministra'Źdrowia'z dnia 07,12.2Oi7r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia Przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz,2294).
bonadto zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
izbiorowyń ooprowadzaniu ściekow(Dz. U. z2O18r. poz. 1152 z póżniejszymi zmianami) wojt, burmistrz,
prezydeni miasia jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakościwody przeznaczonej do sPozYcia
przez ludzi,
'
W związku z zaistniałą sytuacjąnależy niezwłocznie podjąó działania naprawcze celem skutecznego
wyeliminowania zanieczyszczónia miXróOiologicznego wody, co.reguluje Z] u9t 7 rozPorządzenia Ministra
ZÓrowia z dnia 07,12.2al7r. o podjętych działaniach należy powiadomiĆ pisemnie Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Kielcach.
wić Pań
nal
ki badania wodv potwierdzaiące wvkonanie
Powlatowemu lnspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.
Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnYm
(teksty ;eohblity Dz.|,).z2019r. poz.506) oraz art. 3 ust. 1 ustawy zdnia 07,06.2001r. ozbiorowYm
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow,iż do zadan własnych gmin| naleŻą sPraWY
="opótŹeniu izapatrŻenia w wóoę zobowiązanym do wykonania zarządzen niniejszej decYzji jest WÓjt
wodociągow
'l,
Gminy p'iekoszow i Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny jako organ wykonawczy gminy zgodnie art. 26 ust.

art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym oraz Nordkalk Sp. z o.o, Pl. Na Groblach

21 , 31-101 Krakow, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A,
26-065 Piekoszow jako zarządzĄący przedmiotowym wodociągiem na terenie gminy Piekoszow
i Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny, jako zarządzalący

przedmiotowym wodociągiem na terenie gminy Chęciny.
Zgodnie z art,5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ściekow, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia
regularnej wewnętrznej kontroli jakościwody. Natomiast 6 ust. 1 pkt c lozporządzenia Ministra Zdrowia
zdnia 07.12.2017r, w sprawie jakościwody przeznaczonej do spoźycia przez ludzi, mowi że ocena
przydatnościwody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne w ramach kontroli
wewnętrznej obejmuje m.in. prowadzenie badań jakościwody i kazdorazowo po wvstapieniu okoliczności
mooących spowodowac zmianę jakości wody (szczeqolnie iej pogorszenie) jak również niezwłoczne
informowanie własciweqo państwoweoo powiatoweqo inspektora sanitarneqo o poqorszeniu iakościwody.

Na podstawie art, 108 ustawv zdnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyineoo (tekst
iednolity Dz, U. z 2018r. poz.2096 z pozniejszvmi zmianami) decyzii niniejszej nadaje sie rvoor
natychmiastowei wvkonalności, poniewaz jest to niezbedne ze wzoledu na ochronę zdrowia ludzkieqo.
Na podstawie ań. 10 2 odstępuje się rowniez od zastosowania w przedmiotowej sprawie ań. 10 1 wvzej
wymienionei ustawy.
Przedmiotowy wodociąg zaopatruje 624 osoby w miejscowościach: na terenie gminy Piekoszow:
Osiedle Skałka, Gałęzice oraz na terenie gminy Chęciny: Charężow i Miedzianka.

Jednocześnie, ze względu na słuszny interes społeczny, na podstawie art. 162 1 pkt 1 ustawy
zdnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.2096

zpoźnlejszymi zmianami) nalezało stwierdzic wygaśnięciedecyzji potwierdzĄącĄ przydatnośc wody do

spożycia z dnia 24.10.2018r. Nr SE Ia - 42611360118 dla przedmiotowej miejscowości, gdyż w obecnym
stanie nie odpowiada ona wymaganiom zawartym wzałączniku Nr 1częśćC tab.1 lp,5,6, 15 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia, jak rownież może stwarzac zagrożenie dla zdrowia osob korzystających

z wody wyzej wymienionego wodociągu,
Pouczenie:
ul.

Od niniejszej decyzji służystronie odwołanie do Świętokzyskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego
Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwemPaństwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4,

25-819 Kielce.

Odwołanie winno byc wniesione w dwóch egzemplażach, w terminie l4 dni od daty doręczenia decyzji (ań.

127

1 i 2,

Kpa).

W trakcie

art.129

biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania pżez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania pzez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzjiz rygorem natychmiastowejwykonalnościdecyzji
(art. 130 3 pkt l Kpa).
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Otrzymuj ą (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):
1. Nordkalk Sp. z o, o. Zakład w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszów,

2. Nordkalk Sp. z o.o, Pl. Na Groblach 21, 31-101 Krakow.
3. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o, ul, Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow.
4. Wójt Gminy Piekoszow ul. ul, Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszow.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13,26-060 Chęciny.
6. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny P|ac2 Czeruvca 4,26 - 060 Chęciny.
7. aa.
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