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DECYZJA
Na podstawieań,4 ust. 1 pkt 1,art.27 ust. 1, art.37 ustawy zdnia 14.03.1985r. oPaństwowej

lnspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), aft._ 14 § 2, ań. 1O4, art. 162 ustawy zdnia
14.06.'1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz,|.), z 2O18r, poz. 2096
zpóżnielszymizmianami), ań. 7 ust. 1 pkt 3, ań. 26 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie
gminnym (teksty jednolity Dz,U,z2019r. poz.506 zpóżniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, ań. 5 ust. 1,
ust, 1a, art.12 ust. 1, ust, 5 ustawy z dnia 07,06,2001r, ozbiorowym zaopatrzeniu wwodę izbiorowym
odprowadzaniu ściekow (tekst jednolity Dz. U. z2019r. poz. 1437 z pożni€lszymi zmianami), § 3 ust, 3 pkt 1,

§6 pkt3, §21 ust. 1 pkt3, ust.4, ust.5, ust.6, ust,8, ust" 9, zał. Nrl częścCtab.1 lp, 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia zdnia 07.12,2017r, wsprawie jakości wody przeznaczonej dospozycia przez ludzi
(Dz. U, z2017r. poz.2294)
po zapoznaniu się z sprawozdaniami zbadań laboratoryjnych probek wody pobranej w dniu 11.02.2020r.,
(w ramach kontroli wewnętrznej) z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica, w których stwierdzono
obecność bakterii grupy coliw ilości:
-5 jtk/100ml (sprawozdaniez badań NrLHS,9051.2.211.2020, kod probki Nr243/oBŚ/Sp/19 z Hydroforni

na terenie Zakładu Nordkalk w Miedziance, kran),
-9 jtk/100ml (sprawozdanie z badań NrLHS.9051.2.212.2020, kod próbki Nr245/OBS/SP/19 z Punktu

Pzedszkolnego Gałęzice, łazienka na parterze)

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza

. warunkową przydatność wody do spozycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu
Lesica gm, Piekoszow w zakresie bakterii qrupv coli , pęez okres 30 dnl
Dopuszczalna wańośó bakterii grupy coli na jaką przyznano warunkową przydatnośó wody do
spozycia, powinna wynosió < 10jtk/100ml, przy jednoczesnym braku obecności
bakterii Escherichia coli i enterokokow,

. Wygaśnięcie decyzji z dnia 24.09.2019r,, Nr SE la - Ą261 / 300 / 19.

Ponadto zauądza
1. Zapewnió uzytkownikom wyzej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom

sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) do dnia 13.03.2020r,

2. Prowadzió działania naprawcze, między innymi poprzez prowadzenie dezynfekcji przez okres 30 dni
tj. od 13.02,2020r. do 13.03.2020r,

3. Przedkładaó każdego dnia wyniki pomiarów zawańości chloru wolnego w wodzie pochodzącej
z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica.

4. Przedłożyc do 17.02.2020r. plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizaĄi
zaakceptowanym przez właściwego wójta.

5. Przedłożyc wyniki badań próbek wody potwierdzających wykonanie zauądzenia w pkt 1,

uzasadnienie

W wyniku kontroli jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica gm, Piekoszów
zaządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A,
26-065 Piekoszów na terenie gminy Piekoszow i Zakład Gospodarki Komunalnej w Ghęcinach
ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny na terenie gminy Chęciny, stwierdzono jej zanieczyszczenie
mikrobiologiczne,
Wyniki analiz próbek wody pobranej w dniu 11.02,202Or, w ramach kontroli wewnętrznej , wykazały obecnośc
bakterii grupy coliw ilości:
- 5 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.211,2020, kod próbki Nr243/OBŚ/SP/19 z Hydroforni

na terenie Zakładu Nordkalk w Miedziance, kran),
- 9 jtk/100ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.212.2020, kod probki

P rzedszko l n e go Gałęz ic e, łazienka n a pa ńerze).
Nr245/OBS/SP/19 z Punktu

Zgodnie z wymaganiami zawańymi w zaŁ Nr 1 częśc C tab. ,1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.
poz.2294) nąWższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wwodzie winna wynosic nie więcej niz
0 jtk/100ml.



Z uwagi na fakt, iz w badanej próbce stwierdzono <10 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono
obecnośc bakterii Escherichia coli ienterokoków - sprawozdanie z badań NrLHS.9051,2.211.2020
i Nr LHS.9051.2.212.2020 uznano stwierdzoną niezgodnośc za niestwarząącązagrozenia dla zdrowia, przy
jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie § 21 ust, 4 i ust. 5 rozporządzenia
Ministra Zdrowia zdnia 07.12.2017r, wsprawie jakości wody przeznaczonej dospozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz.2294) orazart.27 ust. 1 ustawy zdnia 14.03.1985r. o Państwowej lnspekcjiSanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), stwierdził warunkową przydatnośó wody do spozycia przez ludzi
z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesice oraz zarządził podjęcie działan naprawczych celem
wyeliminowania przekroczonych wańości ww. parametru i przedstawienie wynikow badania wody
potwie rdzaj ących wyko n a nie zarządzeń przed m iotowej decyzj i.

Nalezy mieć na uwadze, że do skutecznego przywrócenia prawidłowej jakości wody, środek dezynfekcyjny
musi się w wodzie rozejść, Wazne jest tez mechaniczne płukanie wodociągu,

W związku z zaistniałą sytuacją należy niezwłocznie podjąó działania naprawcze celem
wyeliminowania obecności bakteriigrupy coli, co reguluje § 2,1 ust. 5 rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia
07,12,2017r, O podjętych działaniach nalezy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Kielcach.
Wyniki badania wody potwierdzajace wvkonanie zarządzenia nalezv przedstawió Państwowemu
powiatowemu lnspektorowi sanitarnemu w kielcach.

Mając na uwadze regulacje art,7 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym
(teksty jednolity Dz.U.z2019r. poz.506 zpożniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy zdnia
07.06.2001r, ozbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ściekow (tekst jednolity
Dz. U, z2019r. poz.1437 z pożniĄszymi zmianami), do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów
i zapatrzenia w wodę. Zobowiązanym do wykonania zaządzeń niniejszej decyĄi jest Wojt Gminy Piekoszow
i Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny (ako organy wykonawcze miast i gmin zgodnie art,26 ust. 1, art. 31
ustawy zdnia 08.03.1990r. osamorządzie gminnym) oraz Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie
Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow jako zarządząący przedmiotowym wodociągiem na
terenie gminy Piekoszow iZakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13,26-060 Chęciny,
1ako zarządząący przedmiotowym wodociągiem na terenie gminy Chęciny we współpracy z Nordkalk
Sp. z o. o. Zakład w Miedziance (z uwagi na fakt, ze w dystrybucji wody wykorzystywane są urządzenia
wodociągowe będące własnością i znajdujące się na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o. o. Zakładu
w Miedziance) (zgodnie z art, 5 ust. 1, ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Ań.5 ust. 1a ustawy zdnia07.06.2001r. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę izbiorowym odprowadzaniu
ściekow, zobowiązuje przedsiębiorstwo wodocią9owo-kanalizacyjne do prowadzenia regularnej
wewnętrznej kontroli jakości wody. Zgodnie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia07,12,2017r.
wsprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wewnętrzna kontrola jakości wody
realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obejmuje m. in. uzgodnienie z właściwym
państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności
z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuzszym niz 3 dni robocze od dnia
przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrycznej parametru określonego w części C tab, 1

lp. 1, Do dnia 17.02.2020r. zarzadcv przedmiotowego wodociaqu maią obowiązek przedłozyc plan działań
naprawczvch wraz z terminem ich rea|izacii zaakceptowanym przez właściweoo burmistrza zqodnie z § 21
ust. 9 ww. rozporzadzenia.

Ponadto zgodnie zań. 12 ust.5 ustawy zdnia7 czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę
izbiorowym odprowadzaniu ściekow wojt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania
mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzic zgodnie z ań. 162 § 1 pkt 1 ustawy
zdnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2018r. poz. 2096
zpożniĄszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z dnia 24.09,2019r., Nr SE la - 42611300/19, gdyż
w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociągu nie odpowiada wymaganiom zawartym w zał. Nr 1

część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia,
Przedmiotowy wodociąg zaopatruje 3001 osób w miejscowościach na terenie gminy Piekoszów: ZĄączkow,
Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Bławatków, Lesica, Skałka, Osiedle Skałka, Gałęzice orazna terenie gminy
Chęciny: Charęzów i Miedzianka - dane za 2019r.

Po przedłozeniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach wykonanego
przez Dział Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach, cząstkowych
sprawozdań z badań NrLHS.9051,2,211.2020 i Nr LHS,9051,2.212,2020, w dniu 13.02.2020r. o godzinie
1300 mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działĄąc na podstawie ań.14 § 2 ustawy z dnia 14,06.,1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz_ U. z 2018r, poz. 2096 z pożniejszymi
zmianami), niezwłocznie powiadomiono ustnie przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie
Sp. z o, o. ul. Czarnowska 54A, Zakladu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13 oraz
Nordkalk Sp. zo,o. Zakład w Miedziance owynikach analiz próbek wody pobranej w dniu 11,02.2020r,
zurządzeń wodociągowych wodociągu Lesica i o zamiarze wydania w dniu 13.02,2020r. pisemnej decyzji
stwierdzającej warunkową przydatność wody do spoźycia przezludzi zwyżej wymienionego wodociągu oraz
wezwano do podjęcia działań naprawczych.
W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie odstąpiono od zasady określonej w ań. 10 § 1

ww. ustawy.



Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego

ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4,
25-819 Kielce.
Odwołaniewinno byćwniesionewdwóch egzemplarzach, wterminie 14 dni od datydoręczenia decyzji (arl. 127 § 1 i2, ań,129 § 1 i2
Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 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 pzez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Otrzym ują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru) :

1. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul, Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów
2. Wójt Gminy Piekoszów ul. ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
3.Zakład Gospodarki Komunalnejw Chęcinach ul. Małogoska 13,26-060 Chęciny.
4. Burmistz Gminy i Miasta Chęciny Plac2 Czerwca 4,26 - 060 Chęciny,
5. Nordkalk Sp. z o. o. Zakład w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszów.
6. Nordkalk Sp. z o.o. Pl. Na Groblach 21,31-101 Kraków.
7. aa.
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