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Świdwin, dnia 14.12.2016r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Swidwinie
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Swidwin
DECYZJANrPIS-600-492/2016

Na podstawie:
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post ępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pó źn.zm.),
- art. 27 ust 2 i ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pa ństwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z pó źn.zm),
- art. 12 ust. 1 oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2015 r.,
poz.139 z późn.zm.)
3 ust. 1 pkt 1 „ ust.2 * 4 ust. 3 pkt 1 § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporz ądzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jako ści wody
przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie
po przeanalizowaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej w dniu 13.12.2016r.
z wodociągu Bierzwnica gm. Swidwin nale żącego do Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Swidwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Swidwin Nr
MW2/MW!1690/16 z dnia 14.12.2016r. - punkt czerpalny - kran w budynku mieszkalnym
Bierzwnica 61/2, 78-300 Świdwin
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodoci ągu Bierzwnica z uwagi na
przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli 100 jtk w 100 ml wody,
unieruchamiaj ąc w/w wodociąg w zakresie nie wyłączaj ącym jednak możliwości dokonania
skutecznej dezynfekcji i p łukania sieci w celu usuni ęcia mikroorganizmów oraz mo żliwości
korzystania z wody do celów sanitarnych (sp łukiwanie toalet),
i nakazuje Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spó łka z o.o. z siedzib ą w
Swidwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Swidwin:
1. podj ąć dział ania naprawcze w celu zapewnienia jako ści wody pochodzącej z wodociągu
Borkowo do zgodnej z wymaganiami rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jalcości wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U.
z 2015 r., poz.1989) poprzez doprowadzenie liczby bakterii grupy coli do warto ści O
jtk/100 ml wody nie później niż do dnia 19.12. 2016 roku,
2. poinformować odbiorców o braku przydatno ści do spożycia wody pochodzącej z
wodocią gu ZL Borkowo w sposób powszechnie przyj ęty oraz umieścić tę informacj ę na

stronie internetowej, je żeli taka jest prowadzona - woda nie mo że być wykorzystywana
do picia i na potrzeby gospodarcze.
3. zapewni ć odbiorcom wody z wodoci ągu Bierzwnica zast ępcze źródło wody o jakości
odpowiadaj ącej wodzie przeznaczonej do spo życia oraz powiadomi ć odbiorców o
punktach jej poboru,
4. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie, o
podj ętych działaniach w celu realizacji nakazów okre ślonych w pkt 1, 2, 3 oraz o
terminie zako ńczenia działań naprawczych w celu przeprowadzenia bada ń kontrolnych
jakości wody, pozwalaj ących na podj ęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagro żenia z
tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z wodoci ągu Bierzwnica.
Decyzji w pkt 1,2,3 nadaje si ę rygor natychmiastowej wykonalno ś ci.
Uzasadnienie

W dniu 13.12.2016r. próbkobiorca PSSE w Świdwinie w obecno ści przedstawiciela
obiektu dokonał poboru próbki wody z wodoci ągu Bierzwnica należącego do Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spó łka z o.o. z siedzib ą w Swidwinie ul. Cmentarna 7/5, 78300 Swidwin-punkt czerpalny - kran w budynku mieszkalnym Bierzwnica 61/2, 78-300
Swidwin- sprawozdanie nr MWiŻ/MW/1690/16 z dnia 14.12.2016r.
Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej z w/w wodoci ągu wykazała
przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilo ści 100 jtkIlOOml
wody.
W związku z tym woda, i ż woda z wodociągu Bierzwnica zasilaj ącego miejscowości
Bierzwnica, Kluczkowo i Kluczkówko gmina Swidwin, w rozumieniu rozporz ądzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia
przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do
spożycia przez ludzi.
Wodoci ąg zaopatruje w wod ę mieszkańców miejscowo ści: Bierzwnica, Kluczkowo,
Kluczkówko - ogó łem 629 osób. Srednia dobowa produkcja wody wynosi 44,2 m 3/d.
Zgodnie z § 3 ust. 1. i ust. 2 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 201 5r.
roku w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi woda jest bezpieczna dla
zdrowia ludzkiego, je żeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i paso żytów w
liczbie stanowi ącej potencjalne zagro żenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w
stężeniach stanowi ących potencjalne zagro żenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje
agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne,
organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotycz ące substancji promieniotwórczych, jakim
powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporz ądzenia.
17 ust 1 pkt. 4 w/w rozporz ądzenia stanowi, że właściwy państwowy powiatowy lub
państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8
ust. 2, z wyników badań realizowanych wed ług ustalonego harmonogramu, przekazywanych
przez podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, stwierdza: brak przydatności wody do spo życia.
Ponadto § 17 ust 4 w/w rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 4 właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje
unieruchomienie wodoci ągu lub innego urządzenia zaopatruj ącego ludno ść w wodę oraz
podj ęcie działań naprawczych przez podmiot, o którym mowa w § 5 i § 6, wraz z okre śleniem
terminu ich realizacji
Maj ąc na wzgl ędzie bezpiecze ństwo zdrowotne konsumentów, po dokonaniu analizy
otrzymanych w/w sprawozda ń organ stwierdzi ł brak przydatno ści wody do spo życia dla wody
pochodzącej z wodociągu Bierzwnica.
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Podmiotem odpowiedzialnym za jako ść wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica jest
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spó łka z o.o. z siedzib ą w Swidwinie ul. Cmentarna
V5,78-300 Swidwin
W związku z tym należało nałożyć na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z
o.o. z siedzibą w Swidwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Swidwin obowiązek powiadomienia
odbiorców o braku przydatno ści wody do spożycia, iż do czasu uzyskania poziomu parametru
mikrobiologicznego zgodnego z Załącznikiem Nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz.
U.z 2015 r., poz.1989) - woda nie mo że być wykorzystywana do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz zapewnienia do czasu wykonania dzia łań naprawczych, odbiorcom wody wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej
poboru.
Ponadto należało nałożyć na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spó łka z o.o. z
siedzibą w Swidwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Swidwin obowi ązek zapewnienia w terminie
do dnia 19.12.2016r. wody odpowiadaj ącej warunkom mikrobiologicznym zawartym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jako ści wody
przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).
Jednocześnie stwierdzaj ąc brak przydatno ści wody do spożycia określono w decyzji
możliwość dokonania skutecznej dezynfekcji i p łukania sieci w celu usuni ęcia
mikroorganizmów oraz mo żliwość korzystania z wody do celów sanitarnych (sp łukiwanie
toalet),
Ustalaj ąc termin podj ęcia skutecznych działań naprawczych wzi ęto pod uwagę interes
społeczny a w szczególno ści doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jako ści w
możliwie najszybszym terminie, uznaj ąc że termin do dnia 19.12.2016r. jest wystarczaj ący do
podj ęcia skutecznych działań naprawczych.
Art. 27 ust 2. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pa ństwowej Inspekcji sanitarnej (t.j.Dz.
U z 2015r., poz. 1412 z późn.zm.) stanowi, iż jeżeli naruszenie wymaga ń, o których mowa w
ust. 1, spowodowało bezpo średnie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor
sanitarny nakazuje unieruchomienie zak ładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny
lub innego urządzenia), zamkni ęcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji
środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i
wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywności% kosmetyku lub innego wyrobu mogącego
mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podj ęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych
sprawach podlegaj ą natychmiastowemu wykonaniu.
Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa ństwowej
Inspekcji Sanitarnej w post ępowaniu przed organami Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 61 § 1 i § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z późn.zm.) zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji stwierdzaj ącej brak przydatno ści wody przeznaczonej do spo życia z
wodociągu Bierzwnica w zwi ązku z przekroczeniem parametru mikrobiologicznego tj. bakterii
grupy coli w iloś ci 100 jtk/ 100m1 wody w próbce wody pobranej w dniu 14.12.2016r. z
wodociągu Bierzwnica gm. Świdwin należącego do Gminnego Zak ładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Swidwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-3 00 Swidwin
Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post ępowania
administracyjnego (t.j.Dz. U z 2016 r. poz. 23 z pó źn.zm.) stanowi, że organ administracji
publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowi ą
inaczej. Decyzje rozstrzygaj ą sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób
ko ńczą sprawę w danej instancji.
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Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji w
zakresie punktu 1, 2 i 3 nadano rygor natychmiastowej wykonalno ści ze względu na zagro żenia
zdrowia i życia ludzkiego.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie informuje, i ż ze
względu na bezpo średnie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 * 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego odst ąpiono od zasady okre ślonej w art. 10 § 1 czyli
zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu ponieważ załatwienie przedmiotowej
sprawy nie cierpi zw łoki ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitnego w Szczecinie, które wnosi si ę za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu post ępowania administracyjnego wniesienie odwo łania
w terminie nie wstrzymuje obowi ą ku wykonania decyzji w zakresie punktu 1, 2 i 3 w zakresie
wjakim decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalno ści.
Sporz. dnia 14.12.2016r.
PA Ń STWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANiTARNy
id
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Otrzymuj ą :

speafsta zdrowia pubhcTn.

1. Zachodniopornorski Pa ństwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2. Wójt Gminy Swidwin
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
4. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Swidwinie
5. HŻw/m
6.a/a
7.
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WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO PRÓBKI WODY
Nr idtyfikicyjny próbki: 1823/Ch WIMW/16
Badany wyróżnik
miki obiologiczny

Metoda
badania

Liczba bakterii grupy

PN-BN ISO
9308-1:20"14-

cóii W IOÓ mi
(jtk/l0Ómt)
Liczba Eschechia
coli wIÓO:ml
(jtk/lOOmI)

12
PN-BN ISO
9308-1:2ó14-:
12
(A)

Temperatura
i

czas inkubacji

Wynik

Najwyższa
dopuszczalna
wartość*

Niepewno ść
pomlaru**

100

O

[82;122}

36°C
°C
21±3 godz.

36°C± 2°C
21*3 godz.

O

(A) Akredytowana metoda badania
jtk -jednostkitworzącekolónie
NPL - najhw*iej prawdopodobna liczba

Szczególowec zdarzenia zaobserwowane w czas ie przebiegu iiaii2. i czyhflQś i nie wymienióne W

metodach badania lub zastosowane alternatywnie: nie -było.
* Najwy2s= 40put=kaIné wartości odpowiadaj ą wymaganióm zawartym w r zporzqdzcniuMknistra Zdrowia z dnia 27.11.20 15
r. wsprawiejkoŚci wódy przcżnacźonej do spożycia prźez ludzi (Dz.U.poz.1989)
(nie dotyczy wody po odwróconej osmozie)
**poda wartosci niepewno ści, granice przedzialu rozs żerzcnta stanowi ą niepewnoi. rozszerzon ą przy współczynniku
rozszerzenia k= i prawdopodobie ństwie ok 95% Dla metody NPL granice przedziału ufności na po2iomie prawdopodobiistwa
ok. 95% odczytane z tablic NPL Niepewno ść dotyczy tylko etapu badania, bez pobrania próbki i etapu poana łitycznego

1y1iodszy ĄsystentL.aboratorum.
Mikrobiológii Wódy i. Żywnóści

Szczecinek, dnia 14.12.2016 r.
(data wydania wyników)

Elwira Nowak
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(osóba autbryzuiacawyadki z bdM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w świdwinie na podstawie sprawozdania zbadania mikrobiologicznego nr MWiZIMW/1690116 z dnia 14.12.2016r.
próbki wody pobranej w dniu 13.12.2016r. z wodoci ągu Bicrzwnica - pkt. czerpalny - kran w budynku mieszkalnym Bierzwnica 6112 - stwierdza, i ż próbka
wody nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989), z uwagi obecność bakterii grupy coli w ilo ści lOOjtk w 100ml
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