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DECYZJA

Nr 65/18

Na podstawie:
.

art. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego(tekst
jednolityDz.U. z20l7r, poz.1257 zpóż'.zm.);
o $ 22 ust.1 rozporządzeniaMinistta Zdtowiaz drua7 grudnia 20I7r. w sprawiejakościwody
ptzęznaczonejdo spożyciaprzez |udzi (Dz, |J, z 2017r. poz. 2294);
o art.37ustawyz dnia 14 marca 1985r.o Pństwowej InspekcjiSanitarnej(tekstjedno|iĘ Dz.
U. z20I7r.poz.126Izpóź.zm.);
po przeprowadzeniu ana|izy sprawozdań z badai wody wykonanych przez podmiot w ramach
wewnętrznejkontroli jakościwody i sprawozdańz własnychbadan jakościwody z wodociągu
sieciowegoGminy Milówka , za okresod l sĘcznia2OI7roku do 31 grudnia2017roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w iywcu
stwierdza
że woda puzeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana pnz,ez wodociąg sieciowy
Gminy Milówka, którego dysponentem jest Gminny Za|<ład Gospodarki riómunalneJ
w Milówce ul. Jana Kazimierza|23 była przydatna do spoĘcia przezludzi.

UZASADNIENIE
Zgodnie$ 22 ust.1 rozpotządzenia
Minis tra Zdrowiaz dnia7 grudnia 2017r.w sprawiejakościwody
prze7naczonej
do spożyciaprzęz|udzi (Dz.IJ. z2017 r poz.2294)' właściwy
panstwowypowiatowy
inspektorsanitarnydokonujeokresowejocenyjakościwody poptzez ana|izęsprawozdań
ż własnych
-badań
badan jakości wody, ptzekazywanych przez podmioty z wykonania
jakości *óay
realizowanychwedług ustalonegoharmonogramu.W przypadku wodociągu sieciówego Gminy
Milówka, powyzszej oceny dokonanona podstawie:5 sprawozdańz badań PIS i 7 sprawozdań
zbadanwykonanychw ramachkontroli wewnętrznej.
W analizowanymokresie wykonano 1 badanie przez PIS i 1 badanie ptzęz Gminny ZakŁad,
GospodarkiKomunalnej w Milówce w zakresiemonitoringuprzeglądowego'a pozostalepróbki
byĘ badanew zakresie monitoringukontrolnegolub monitoringuindywidualnegoPIS 1badanie
mikrobiologiczne).Próbki wody, w ramach wewnętrznejkontroli jakościwody, były pobierane
zgodniez zatwierdzonymbez uwagprzez PPIS w Żywcuharmonogramem
pobieraniapróbekwody
w 20I7r. Zap|anowartodo pobrania 7 próbek i przesłanoPPIS w Żywcu 7 sptawozdańz badai.

-2jakośÓ
Badania Wkazaty, żze
wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem
mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznymw badanych zakręsach spełniała
wymagania określonew obowipuj4cym wówczas rozpotz4dzeniuMinistra Zdrowia z dnia
13 listopada 20|5 roku w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przez hńzi
(Dz. U. 22015r. poz. 1989).
Ponadto PPIS w Żywcu pobrał 1 próbkę wody powierzchniowej z ujęcia: potok Bystra
w Kamesmicy w zakresie grupy wskazników I, II i il. Również 1 próbka wody z wlw ujęcia
powierzchniowego zostałapobrana przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce,
w zakresiegrupywskazników I, II i III.
wody powierzchniowejocenionow oparciuo przepisyRozporządzeriaMinistraŚrodowiska
Jakość
z dnia 27 listopada 2002r w sprawie wymagań,jakim powinny odpowiadaó wody powierzchniowe
wykorzystywanedo zaopatrzenialudnościw wodę przezAaczonądo spozycia (Dz.U. nr 204 poz.
1728). Wodę powierzchniową zakwalifikowano do kategorii A2 ze wzg|ędu na podwyższoną
Iiczbębakteriigrupycoli.
Wobec bardzozmiennegoskładumikrobiologicznegowody ujmowanej,na|eĘ szczegóInąuwagę
zvwocii na procesyjej uzdatnianiatj. filtracji i dezynfekcji.
W 20t7r Gminny Za|<Nad
Gospodarki Komunalnej w Milówce nie przeprowadziłwstępnego
monitoringu substancji promieniotwórcrych w wodzie ujmowanej. Badanie wody w tym
zakresie na|eĘ niezwłoczniewykonać w 2018r.
Pouczenie:
1) od decyzji służystronie odwołaniedo ŚĘskiego PaństwowegoWojewódzkiego Inspektora
Sanitamegoza pośrednictwem
PaństwowegoPowiatowegoInspektoraSanitarnegow Żywcu
w terminie14 dni od datyjej doręczenia.
2) W terminieprzewidzianymdo wniesieniaodwołaniastronamoie zrzec sięprawado wniesienia
odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnęmu
w Żywcu pisemnegooświadczenia
o zxzeczeniusię prawa do wniesienia odwołaniadecyzja
stajesię ostatecznai prawomocnaz mocy prawa.
3) Decyzjapodlegawykonaniu przedupływemterminudo wniesieniaodwołaniajeie|i wszystkie
stronynzek'Ę się prawado wniesieniaodwołania.
PalktwotłyPowiatowy
InspektorSanitarny
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