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Nasz znal€! Skierniewice, dnia 19 stycznia2023 r.

Gmina Godzianów

ul. Klonowa 5

96-126 Godzianów

DECYZJA
PaństwowY PowiatowY InsPektor Sanitarny w Skiemiewicach działającna podstawie:- art' 4 ust, l, at1-, 72 ust, 1, art. 27 ust. 1, ń. sl 

".i. r ustawy z dnia 14 marca 1985 r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.u. zzózl ,, prł."ils zpoźn. zm.),- art' 12 ust" 1 ustawY z dnia 7 czerwci 2001 ;. o ,biorowym zaopŃrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków (Dz.IJ. ziózo r. poz.2028 zpóźn. zm.),- § 2l ust, 1 Pkt 3, ust, 4 orazust.6 rczporządzeniaMinistraŻdrowiazłnia7 grudnia 2017 r.w sPrawie jakoŚci wodY przęznaczonej do spojy"iuń;i;'iudzi (Dz.U. z2;iir. poz.2294),

i;:TTo:|or::'Wo'rłt|'r?r.T"*"^ t960 t, Kodeks pouępo*unlu'uaj.inirtracjjnego

w oParciu o IaPoft z wYników badań z dnia 19.01.2023 r. NR oL.9052.pBśiśp.sos .6.1.2023wYkonanYch PrZeZ od,dział Laboratoryjny ro*iuto*"; Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Skierniewicach Próbek wody pobranyótr w ramach kontroli urzędowej do badania w dniul6.01.2023 r. z wodociągu CoaiianOw.

ze względu na wystąpieni e zanieczyszczęnia mikrobiologicznego - ogótnej ticzbymikroorganizmów w 22€C po 72h w ilosci >300 j.t*--*^l 
3t wody w próbkach pobranychz: wyjściana sieć (hydrofornii1 orazpunktu nu.i".i-'uoąd Gminy w Godzianowie

,^{J?,i",

l. w terminie do dnia.2O lutego ?921 ,.doprowadzić jakość wody pod względemmikrobiologic7Y!- tj, ogólĘ liczby -iń;;;ganizmow w zzic z wodociąguPublicznego Godzianów dó norm określonych ł załączniku nr l częśc C tabelal do rozPorządzenia Ministra zayyi.a, a"ii'i'g*ania zai;. *;;.;*ie jakości wody^ przęznaczonej do spozyci a ptzęz ludzi,
2" w terminie do 

- 
dnia ŻO lutego 2023 r. utrąlmywac jakość wody zgodną§ 21 ust 4 rozPorządzeńa MinistraŹdrowia *.R.u*i" j*:l.i wody do spozyci aprzezIudzi, tj bakterie grupy 1li, <10 ;rr. 

''[vrrYroo ml, Escherichia colii enterokoki na poziomi" OjiVtOO rnt, J \-

3, niezwłocznie powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spozyciaz wodociągu Publicznego w Godzianowi. 'o -'*u.ifi"ń 
pii)outnos.i wody. do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,4' w terminie do dnia 24 stYciniu"zozs 

" poinro.-ować państwowego powiatowego

:T:::r;X*j.T]"'"'ro w Skierniewi.u.ir-:o""wykonaniu działiń naprawczych

stwierdza



UZASADNIENIE

W dniu 16.0I.2023 r. państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny. w Skiemiewicach

dokonał kontroli jakości wody *o]i.ęgu w Godzianowie w zakresie parametrów

grupy A i B. w próir.".r, pouruny.r, , *vliZia na sieć (hydroforni |) or.a7,z punktu na sieci_

IJrządGminy * coo"iurrowie stwilrdzono ponadno,-1t11,"ą wartość wskaznika ogolnej liczby

mikroorganizmow na agarzę w 22,^| yi ,,h w ilości >300 j,i,k, w 1 ml wody,. raport z wyników

badań z I9.0I.ż023 r., NR or_.qósz-ńSiśp,sos,o:,źozz, wykonanych przęz oddział

L aboratoryj ny r o*ń*"; s,".i., S anitarno _Epidemio1o gi9znej w Skiemięwicach,

Zgodnie z § Zlust. 1 pr.t : rozpJrĘffi:*:::stra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r,

w sprawie jakości wody prżeznaczonej do spozycia P,ZęZ ludzi właŚciwY PanstwowY insPektor

sanitarny na podstawió iprawozdania, o kiorym mowa w § 10 ust,,1,.w tym sprawozdań

z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przęz podmioty o ktorych mowa

w § 6_8, , *yt onurrńu"J"n jutós.i *oJy ,.aizowan}ch *.ał"g ustalonego dla tych podmiotów

harmonogramu oraz sprawozdń prr"uiry*anych p|zez podmńty wykonujące badania jakoŚci

wody w laboratoriach, o ktorych -o*u # § 12 ust. 4 ustiwy, *ykorru.ry.h.w Punkcie zgodnoŚci

stwierdza warunkową przydatność *"ay do spozycia w przypadkach, o ktorych mowa

w § 2l ust. 4. w s*iJtt.'prry*ołun.-go ust. 4'warunkową'PrrYdutnoŚĆ wodY do sPoŻYcia

właściwy państwowy inspektor sanit-arny moze stwierdzic w przypadku stwierdzenia

przekroczenia w 
-badanej 

probce ;;J' wskaźniko!\rych Parametńw mikrobiologicznYch

oraz lJ'nania stwierdzonej niezgoanoJ.i_źu nieistotną, niestwarzaj ącą zagtożenia dla zdrowia'

przy j edno cr. rny. |o a; ęciu odpowiednich działah naprawczych,

Na podstawi " 
'ńriliry wynikow badań, państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny

w skierniewicach stwierdził, ze woda z wodociągu publicznego w Godzianowie

jestwarunko*op,,ya;;;;;;p"Zyciap:,r;;;1udzi,poniewaźpodwzgtędemmikrobiologicznym
nie odpowiada wymaganiom ,urritńy* okreslonym .w zńączniku nr I część c tabela 1

do rozporządzen\i Ministra Zdrowia, i aniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczorrej do ;p;;;i;p rzez ludzi, przy jedno.ż.rny* spełnieniu wymagań znacznika nr l

częsóAww.rozporządzenia, l:_ 1A 1oAĄ r Tćn
Na podstŃ ć art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 .czerwca 

1960 r, Kodeks postępowanta

administracyjnego ze względu nu nirl"rpieczeństwo. dla zdrowia i ŻYcia 
'udzkiego 

odstąPiono

od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie

czynnego udziŃu w postępowantu,
Mając nu ' ,r*ud"" povłyższe Państwowy Powiatowy

w Skiernięwicach orzekł jak w sentenc;r, 
p.UCZENIE:

lnspektor Sanitarny

o\łlalcĘ-v
11l^:.ITtv
-lcai}r

n'l ,Ęo.ęjri_łłz
I3::a'1-. Pa-i_.-s;r. _ |t{r; . P]].-.,: * e:c

Od niniejszej decyzjt słuĘ ,tro_n". 
_ 
o9y:luni: .9: , 'U9,]<"9: _:::1,::_::",:

Wo].*ia[kiesT"'I"rp.ńu' Ś*ióńJgo, 90-046 
'oU,^,:':*Y.11]1_'o;^11^n§**,J,:T;'"ffiffi;;'i";|"H;;;; iŃil; sanitarnego w Skiemiewicach, 96-100 Skierniewice,

ul. J. piłsud-skiego 33, w teiminie 14 dni od daty otrzymania decyĄ;

do *.,iJsie;iilń";;ń; *io..łgur,, udministracji publicznej, ktory wYdał decYzję. Z dniem
^,^:-- ^: ^ 

ńiĄri7Ą

iló;i;",l."ń"o*i administrĄi publicznej oświadczęnia o ztzeczęniu się prawa
-,--^,^:^ .1^^-,-i^ .+^ia cia nątqleazt:.ł

H'ffiHi.r#-#*"ł ania przez ostatnĘ ze strón postępowania decyzja staje ,ię_:::.1,_,^11i

i prawomocna, co oznacza, że podlega jest możliwości jej zaskarzenia

do wojewodzkiego sądu administracy1

Otrzymują:
1. Adresat
ż. ŁódzkiPaństwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40

90-046Łódź.
3. Ala.

Pan_snr,,orł
LL-s

Irspt,;r,ói;r śilil-§i, sii.ij.,.!: !.i


