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Samorządowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Złotej 
ul. Parkowa 11 
28-425 Złota 

DECYZJA 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2, art. 37 ust.1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 104 § I, 
art. 108 § li art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2028), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 - 9, § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

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

2294) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

na podstawie zgłoszenia Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Busku-Zdroju nr LBW.9052.23.2022 z dnia 

07.04.2022r. z wyników badań  jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej z urządzenia 

wodnego wodociągu publicznego Złota Graby zarządzanego przez Samorządowy Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Złotej, ul. Parkowa 11, 28-425 Złota. 

stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociaeu publiczneeo Złota Graby oraz 

nakazuje 

1. Wprowadzić  zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań, 
stwierdzających jej przydatność  do spożycia. 
Poinformować  konsumentów o zakazie spożywania wody. 

Zapewnić  użytkownikom wodę  odpowiadającą  wymogom sanitarnym zawartym 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). 
Niezwłocznie podjąć  działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń  
i doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia 

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

(Dz.U. z 2017r. poz. 2294). 
Nadać  decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 K.p.a. z uwagi na ochronę  
zdrowia lub życia ludzkiego. Stroną  odpowiedzialną  za wykonanie obowiązków określonych 

w niniejszej decyzji jest Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej. 

UZASADNIENIE 

Próbki wody z wodociągu publicznego Złota Graby zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej 

w dniu 05.04.2022r. w punkcie poboru: Złota os. Graby 10. Badanie wody przeprowadzone przez 

akredytowane Laboratorium PSSE w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 2 wykazało obecność  

paciorkowców kałowych w ilości powyżej 96 j.t.k w 100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 

O j.t.k. wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). 



Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, właściciel/zarządca wodociągu ma obowiązek zapewnić  zdolność  posiadanych urządzeń  wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić  należytą  jakość  dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz właściciel/zarządca wodociągu jest obowiązany do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody. W myśl art. 12 ust. 1 w/w ustawy nadzór nad jakością  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują  organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Zgodnie z § 3 ust. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od 
mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 
Na podstawie § 21 ust.] pkt. 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, w tym sprawozdań  z własnych badań  jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia. W dniu 07.04.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Busku-Zdroju otrzymał  zgłoszenie nr LBW.9052.23.2022 z badań  wykazujące niewłaściwą  jakość  mikrobiologiczną  wody. 

Zgodnie z § 21 ust. 7-9 cytowanego wyżej rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań  naprawczych przez właściciela/zarządcę  wodociągu oraz opiniuje termin realizacji działań  naprawczych, a także informuje właściwego prezydenta/burmistrza/wójta 
o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących 
korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. 
W przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia właściciel/zarządca wodociągu, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań  naprawczych wraz 
z terminem ich realizacji. 
Zgodnie z § 26 ust.1 pkt 3 konsumenci uzyskują  informację  o jakości wody w przypadku stwierdzenia 
braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wska7aniem możliwości jej wykorzystania 
do innych celów nit do spożycia dla ludzi z opracowanych komunikatów przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, które są  rozpowszechniane przez właściwego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się  z nimi 
konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat. 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju unieruchamia 
wodociąg publiczny Złota Graby w zakresie korzystania z wody do spożycia do czasu uzyskania 
pozytywnych wyników badań. 

Na czas obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia, należy zapewnić  konsumentom wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym. Unieruchomienie wodociągu nie 
powoduje zakazu przesylu wody w sieci wodociągowej, rozważając stopień  zagrożenia Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju dopuszcza wykorzystanie wody tylko do celów 
sanitarnych (tj. do spłukiwania toalet). Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić  do działań  naprawczych, o podjętych czynnościach należy powiadomić  pisemnie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju. 

Z uwagi na fakt, iż  jakość  wody w wodociągu publicznym Złota Graby nie spełnia wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, co może stanowić  zagrożenie dla zdrowia konsumentów, decyzji nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności. 
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POUCZENIE 

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji, zostaną  podjęte czynności 
egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 479). 
Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, która w stosunku do osób fizycznych 

i prawnych może być  stosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec osoby fizycznej 
w wysokości 10 000 zł  a wobec osoby prawnej, lub innej jednostki organizacyjnej w wysokości 
do 50 000 zł. 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
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 przez ostatnia 
ze stron postępowania, decyzja staje się  ostateczna i prawomocna (art.127, art.127a i art. 129 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji 

Otrzymują:  
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej, ul. Parkowa 11, 28-425 Złota 

e-mail: ezgk@gminazlota.pl  
a/a 

Do wiadomości:  
Starosta Powiatu Pińczowskiego, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów e-mail: starostwoQpinczow.pl  

Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota e-mail: ug@gminaziota.P1  
Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Łąkowa 28, 28 —400 Pińczów e-mail: pinczow.piwQwetgiw.gov.pl  
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