
KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenki!

z dnia 05 czerwca 2029 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

z indywidualnego uięcLawody Q.W. Pelikan Lubiewo fsm. Drezdenko)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania

z badań, próbki wody pobranej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo

informuje, że jakość wody me spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Mmistra

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

ludzi (Dz. U,,póz. 2294) pod względem bakteriologicznym.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków,

woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych

1 prania,

woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC

Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła

zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia

jakości wody do obowiązujących wymagań.
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Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKI;

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
teL (095) 762 05 20, tax (095) 762 08 99
e-mai!: pssedrezdenkoC^wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, 05 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr HK. 44,443 D.58/01/2020

Na podstawie art. 27 ust.l i an, 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2Q!9 r„ póz. 59 z póż.zm.), an, 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., póz. 256 z póżn. zm.), § 3 ust. 3 pkt l

(zał, nr l lit. C tab. Nr l) i §21 ust. i pkt 4 i ust. ust. 7, 8 oraz §26 ust. t pkt 3 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.

U. 2017r., póz. 2294), art. 5 ust l i art 12 ust. l i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Fj. z 2019 r., póz, 1437 z póż.zm.)

oraz art. 22 ust. l ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (tj. Dz. LL z 2019 r., póz. 1239 z póź.zm.) i powiadomień o praekroczeniu z badań

otrzymanych w dniu 05 czerwca 20202 r., nr próbki: 20/I3035/P, próbki wody pobranej w dniu 27

maja 2020 r. pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo,

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Drezdesku stwierdza: brak przydatności

wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody O.W, Pelikan

Lubiewo

i nakazuje administratorowi;

Ośrodek Wczasowy Pelikan

Krzysztof tClijewski

ul. Wojska Polskiego 16/5

,54-761 Krzyż W!kp.

wykonanie następujących obowiązków:

l. Poinformować konsumentów wody poch z indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan

Lubiewo o braku przydatności wody do spożycia oraz celów gospodarczych ze wzglądu na

przekroczenia mikrobiologiczne - Bakterii grupy coli t Enterokoków, pochodzącej z

indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo (komunikat PPIS w Drezdenki!: woda z

kranu w \v/w budynkach nie może być spożywana ani używana do przygotowania

posiłlców, woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń



kuchennych i prania, woda nie nadaje się <io kąpieli, mycia zębów, przemywania

otwartych zranień, woda może być wy korzy stywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC);

2. zapewnić w chwili obecnej konsumentom wod^ o odpowiedniej jakości

3. przedytawić PP1S w Drezdenku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji;

4. o sposobie wykonania działań naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Drezdenka;

5. do czasu przedstawienia prawid-Eowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenki! obowiązują nakazy i zakazy w pkt i-4

Terminy wykonania obowiązków:

określonych pkt 1,2- natychmiast

określony pkt 3-08 czerwca 2020 r.

określony pkt 4, 5 - po przeprowadzeniu działań naprawczychi

Decyzji niniejszej dla obowiązków zawartych w pkt:l, 2 nadaje się ze względu na zagrożenie

życia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 kpa

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenki! po analizie zagrożenia wynikającego

z powiadomień o przekroczeniu z badań otrzymanych w dniu 05 czeprvca 2020 r., nr próbki:
20/i3035/P (woda z sieci, nie odpowiada wymaganiom) - 53jtk/100ml Bakterie grupy coli i
2jtk/100ml Enterokoki, próbki wody pobranej w dniu 27 maja 2020 r. pochodzącej z indywidualnego
ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo, w ramach kontroli wewnętrznej, z których wynika przekroczenie

Bakterii grupy coli i Enterokoków, stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie
odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia pr7:ez ludzi (Dz. U. 20 E 7r., póz. 2294). Kwsstionowanymi
parametrami mikrobiologicznymi są: Bakterie grupy coli w ilości: 53jtk/l00ml oraz Enterokoki w
ilości: 2jtk/lOQmL

Bakterie grupy coli i Enterokoki mogą powodować głównie zakażenia jelitowe, biegunkę.
Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli do picia lub do przygotowywania

posiłków, może stanowić zagrożenie d3a zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie
działań naprawczych ma na celu zniszczenie żywych przetrwało] Rów form organizmów patogennych
oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu

mikrobiologicznego wody.

Zgodnie 2 wyżej cyt. rozporządzemem § 21 ust. I pkt 4 (Właschvy państv}t)wy mspektor sanitarny

na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. l, w tym sprawozdań 2 własnych
.badań jakości wocfy, sprawozdań przekazy\wnych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z
wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów
harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty -wykonujące badania
jakości \vody w laboratoriach o których mowa w art. 12 ust. 4 usta\vy, •wykonanych \v

punkcie zgodności śmierdzą: brak przydatności wody do spożycia - w przypadku
przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do
użycia, a jej Jakość zagraża zdrowiu konsumentów - s jednoczesnym wskazaniem, po
przepraw adzenw oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być
wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.). Jednocześnie w myśl art. 5 ust. l
{^przeeilsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiatlanych

nrzqcheń wodociqgo\vych i urzcfcfzeń kanalizacyjnych do realiwcji dostaw wody w wymaganej ilości i
pod odpowiednim ciśniemem orce, dostaw woc/y i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i

niezawodny, ci także zapewnić należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków) oraz art

11 ust l (Nadzór nad jakościq wody przeznaczomj do spożycia przez htdzi spra\vujq orgcmy



Pcmshyowej Inspekcji Satfiiarnej nu zu^uUach okr^shmych w przepisach o Pańsiwowej Inspekcji
Scmitarnej) i ust. 4 (Backtłuu pobrunych próbek wody przeznuczonej i.io spożycia przaz hidzi magu
wykonywać łahorotoria Pcinshvowej h^pekcji scmitarnej lub inne lahorutoriu udukumenio^mrym

systemie jakości prowadzonych badań wocty, zatwierdzonych przez PansDyowc/ Inspekcja Scitiitarn^)
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę l zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (Dz. U. tj. z 2019 r., póz. 1437 z póz, zm.), Ponadto w myśi art. 22 ust! (,,Waścic.iel,

posiadacz hfh zarzqdzajqcy nieruchomością sq ohowsqzcwi iłłrzymy\vac ja \v należytym stanie
hi^iemc-zno-samtarnym \v celu zapobiegania zakażeniom i chorobą zakaźnym ... ") ustawy z dnia 5
grudnia 200Sr. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U, /. 2019

r., póz. 1239 z póź.zm). Ze wzglądu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego., jakie stwarza
wyk-orzystywanie wody, zanieczyszczonej Bakteriami grupy coli i Entcrokokami do picia lub do
przygotowywania posiłków na podstawie art, 27 ust t ustawy z dnia 14 marca i985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r., póz. 59 z póż.zm.) -- {W razie stwierdzeniu nctrus^enia

}vymagań higienicznych i scirmwtnyc}!, pańs^vowy powiatowy wspektor sanitarny nakazuje, w drodze
decyzji, usimięcw w ustalonym terminie st\vierthonych uchyhws) nakazano admimsftatorowi

indywidualnego ujęcia wody O.W. Pelikan Lubiewo w drodze decyyji: Poinformować konsumentów
wody o braku przydatności wody do spożycia oraz celów gospodarczych ze względu na przekroczenia
mikrobiologiczne - Bakterii grupy coli i Enterokoków, pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody
O.W. Pelikan Lubiewo (komtinikat PPIS w Drezdenku: woda z kranu poch. z indywidualnego ujęcia
wody O.W. Pelikan Lubiewo nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, woda nie
nadaje się do kąpieEi, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, woda może być wykorzystywana
do urządzeń sanitarnych, tj. WC). Zapewnić w chwili obecnej konsumentom wodę o odpowiedniej
jakości. Przedstawić PPIS w Drezdenki! plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji. O

sposobie wykonania działań naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku. Do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań
mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku
obowiązywać będ<| powyższe nakazy i zakazy.

Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
w przypadku spożycia skażonej wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku
na podstawie art. EOS kpa nadał rygor natychTniastowej wykonalności pkt.: l, 2 niniejszej decyzji,
zaś wydanie decyzji było konieczne i uzasadnloEie.

Pouczenie:

Od nimejs-zej dacyzji śluzy sifome o^wohmse do Lubuskiego P<:iń^woweg{) Wojewóibkiego Inspektora
SaniUirne^a wGorzowe Wlkp. w termmie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi się za pośt'ednict\vem

Pa)ist\vowego Powialowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu termmu do wmesiema

odwołania stfona może zrzec się prawa do wniesienia odwohnia. Z dniem doręczenia Panst}wwemu

Powiatowemu Impeklorowi Sanitarnemu w Dresdenku oswiadc^nia o zrzeczeniu si^ przez stronę postępowania

decyzja siaje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sqclu

Admimslfacyjnego. Ha podstawie art. 130 § 3 pkt J Kpa wmesieme odwohnca nie wstrzymuje obowiązku
•wykanama decyzji. -."?''.:. i'i:"'~"^^
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Otrzymują:
E. O.W. Krzysztof Klijewski, ul.Wojska Polskiego 16/5, 64-761 Krzyż Wlkp.
2.a/a

Do wiadomości:
l. Urząd Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

3. Powiatowy Inspektor Weterynarii (wersja elektroniczna)


