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Działając na podstawie:
0 art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
0 art. 5 ust.1,1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152),
o @ 3 ust. 1 i 3 5 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt ld, @ 20 oraz @ 21 ust.1 pkt 3, ust. 4, ust. 5,

ust. 6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

. art. 21 5 1 pkt 2, art. 104 @ 1, art.162 @ 1 pkt 2, art. 127a i 130 @ 4 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Glinojecku
L.dz.T/MN/183/18 z 13.11.2018 r. ijego uzupełnienia z 15.11.2018 r.

Państwowy Powiatowy InspektorSanitarny w Ciechanowie
stwierdza wygaśnięcie

decyzji Nr HKN-129/18 z 11.09.2018 r. zmienionej decyzjami:
Nr HKN-129/18/Z z 01.10.2018 r. i Nr HKN-129/18/Z/I z 26.10.2018 r.

stwierdzającej
warunkowąprzydatnośćwody do spożyciaprzez ludzi

z wodociągu publicznego Malużyn
i nakazującej

Zakładowi Gospodarki KomunalnejSp. z o.o.
06-450 Glinojeck, ul. Płocka 20

I.) wyeliminowanie skażenia mikrobiologicznego z wody uzdatnionej SUW Malużyn
przeznaczonej do zasilania sieci dystrybucyjnej, doprowadzając jej jakość do wymagań
określonych w części A Tabela 1 i w części C Tabela 1 Lp. 1 i 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2.) potwierdzenie badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskania wymaganej jakości
mikrobiologicznej wody uzdatnionej z SUW Malużyn przed podłączeniem sieci
dystrybucyjnej W zakresie wskaźników: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki
i ogólna liczba mikroorganizmów w 22OC,

3.) potwierdzenie badaniami w ramach kontroli wewnętrznej wymaganej jakości
mikrobiologicznej wody w sieci dystrybucyjnej zasilanej z SUW Malużyn w zakresie
wskaźników: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki i ogólna liczba
mikroorganizmów w 220C, w min 2 punktach zgodności np. Malużyn i Wola Młocka

4.) nie przekraczanie określonej dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,3 mg/l dla chloru
wolnegow punktach czerpalnych u konsumentóww przypadku prowadzenia okresowej
dezynfekcji wody związkami chloru,



5.) bieżące informowanie zaopatrywanych w wodę mieszkańców, PPIS w Ciechanowie
i Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakresie i terminach realizacji działań
naprawczych, oraz o jakości wody,

w terminie do 14 listopada 2018 r.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wymaganiami @ 26 ust. 3 ww. rozporządzenia
Ministra Zdrowia, odbiorców usług należy pisemnie poinformować o podejmowanych oraz
planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie wymaganej jakości
wody dostarczanej mieszkańcom Malużyn i Sadek, wraz ze wskazaniem terminu ich
zakończenia.

Uzasadnienie:
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,

a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in.
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) nadzór nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach
określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Strona zobowiązana badaniami próbek wody pobranych 16 i 23 października 2018 r. wg.
sprawozdań HKL.6001-50/1609z,1610z/2018 z 19.10.2018 r. i HKL.6001-50/1658z,1659z/2018 z
26.10.2018 r. potwierdziła wymaganą jakość mikrobiologiczna wody uzdatnionej z SUW Malużyn
i u odbiorcy na sieci w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki oraz
nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C — liczebność powyżej
300jtk/1ml.
Pismem L.dz.T/MN/179/18 z 23.10.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Glinojecku wnioskował o przedłużenie terminu do dnia 14 listopada 2018 r. na doprowadzenie
jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Malużyn do obowiązujących wymagań wg. @ 3

ust. 1 i 3 5 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt ld rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (określonych w z załączniku
nr 1).

Wykonując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, PPIS
w Ciechanowie na wniosek strony, mając na uwadze zrealizowane działania naprawcze
i konieczność ich kontynuacji, zgodnie z decyzją Nr HKN-129/18/Z/I z 26.10.2018 r. przedłużył
termin uzyskania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody w WW. 2 SUW Malużyn do
14 listopada 2018 r. stwierdzając jej warunkową prżydatność do spożycia przez ludzi i nakazując w
tym terminie realizację obowiązków wyszczególnionych w pkt 1-5 decyzji, jako potwierdzenie
uzyskania wymaganej redukcji ogólnej liczby mikroorganizmów (do 100jtk/1ml dla wody
wprowadzanej do sieci i do 200jtk/lml w kranie u konsumenta) oraz jako potwierdzenie
utrzymywania obowiązującej jakości mikrobiologicznej wody w pozostałym zakresie parametrów
wskaźnikowych.
Kolejne badania próbek wody Nr 1696z-l697z pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
05.11.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6001-50/1696z,1697z/2018 z 08.11.2018 r.
wykazały brakw. oczekiwanej redukcji obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C oraz
utrzymywanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody w zakresie pozostałych parametrów



(bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków). Pismem z dnia 13.11.2018 r. Zakład
GospodarkiKomunalnej Spółka z o.o. w Glinojecku poinformował o podjęciu decyzji o wyłączeniu
SUW Malużyn z eksploatacji i przyłączeniu sieci wodociągowej zaopatrującej 2 miejscowości
gm. Glinojeck (Malużyn i Sadek) do sieci dystrybucyjnej wodociągu Zalesie. Jednocześnie
zadeklarowano kontynuację działań naprawczych oraz potwierdzenia badaniami zapewnienie
wymaganej jakości wody po dokonanej ww. zmianie zasilania sieci wodociągowej.
W uzupełnieniu z dnia 15.11.2018 r. strona zobowiązana poinformowała o wyłączeniu
z eksploatacji SUWMalużyn 14.11.2018 r.

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami przedmiotowa decyzja stała się bezprzedmiotowa
i stwierdzenie jej wygaśnięcia na podstawie art. 1625 1 pkt 2 kpa. leży w interesie społecznym
oraz strony.

Pouczenie
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał
decyzję.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżelijest zgodna
z żądaniemwszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
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