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DEcYzJA
Państworvy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art.4 ust.l, pkt 1 oraz art.3'I Ustawy z dnia 14 marca 1985r, oPaństwowej Inspekcji
Sanitarnej ( Dz, U, z20I7r., poz. 126I z poźn. zm.),

2. art.lD4, aft. l08 Ustawy zdnia14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego ( Dz. U. z20l7r.,poz.1257 zpóźn.zm.),

3, art. 12 ust. 1, ust. 5 Ustawy z dnia U7czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U, z20I7r.,poz,328),

4. §3ust.l,pktl,ust.3pktl,§1O,§20 ust,3,pkt3,§21 ust.l,pkt4,ust.7iust.8, zŃ.nr2
A,B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r, w sprawie jakości wody
przęznaczonej do spożycia przezhtdzi (Dz.U. z201'7r., poz,2294),

5. art. 33 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz rwalczanil zakńeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. zZll8t.,poz. 151),

- po zapoznaniu się z wynikami badń próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczeń parametrów objętych monitoringiem z grupy A
i z grupy AB w dniu 23.05.ż018r. z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej ,,Iwla II" w Iwli
z następujących punktów zgodności: budynek prywatny Iwla 200 A oraz budynek prywatny Iwla
ż36 (cząstkowe sprawozdania z badań nr 28lAtr/HK/l8lCZ , nr 282A{lIł<Jl8lCZ z dnia
25,05.2018r., badania wykonał Oddział Laboratoryjny Pracowni Higieny Komunalnej PSSE
w Krośnie).

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przezludzi
z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej ,,Iwla II" w lwli

NAKAZUJE

Spółce Wodnej Wodociągowej ,,Iwla II" w Iwli

l. Poinformowaó w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonym zakazie
korzystarria z wody do celów spożywczych.

2. Zapevlnić mieszkańcom wodę odpowiedniej jakości z zastępczego źtódła zaopatrzęnia
(woda konfekcj onowana, cystemy, zbiorniki).

3. Podjąć natychmiastowe działania naprawczę w celu zapewnienia właściwej jakości
wody przeznaczonej do spożycia przezludzi z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej
,,Iwla II".

Decyzji niniejszej w pkt I,2 i 3 na podstawie art. 108 KPA nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.



UzAsADNlENlE

W ramach monitoringu jakości wody
lnspektora Sanitarnego w Krośnie w dniu 23
próbki wody z Wodociągu ,,Iwla II'' w kierun
z grupy A (punkt pobrania - budynek pryw
budynek prywatny IwIa 236).

AI/HK/I8/C Z i nr 282/N/Iil</CZ

obecność bakterii escherichia coli 24jtk/100ml
jtk/l00ml.

ność bakterii escherichia coli 22 jtWl}}mt,
w ilości powyżej 100 jtt</100ml.

Inspektor Sanitarny w Krośnie uznał, ze woda
, przy3otowywania pos
się do mycia zębów,
do celów sanitarnych

Wodociąg SPÓłki Yo9':j Wodociągowej ,,Iwla II" w Iwli zaopatruje w wodę miejscowość Iwla( około 500 mieszkańców).

Ponadto w dniu 25,05,2018r. Pństwowy.Powiatowy Inspektor_Sanitarny w Krośnie wydał dlakonsumentów komunikat o braku pr^,datnóści wody d;.p;ł;i" z Wodociągu,,Iwla II''.

chorobotwórcze stanowi zagrożenie dla zdrowia
KPA jest natychmiastowe.

coli, enterokoków oraz bakterii z grupy coli
otaz świadcry o nieprawidłowo prońa aŹony^

z 2017 r., poz.l257 z późn,zm,)
co do zebranych dowodów

yzJt. 
ego oraz niezwłoczny termin



derynfekcyjnych, zapewnienia zastępczego źródła poboru wody przeznaczonej do spoĘcia przez
ludzi, poinformowania o powyższym zakazie i zastępcrym punkcie poboru wody odbiorców.

Mając na wzg|ędzie stwierdzony stan faĘczny oraz obowiązl$ące, w tym zakresię przepisy
prawa Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji
decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji słuzy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Pństwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnęgo za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wniesienie odwołania nie wstrrymuje wykonalności decyzji w punktach |r2,3,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może złzec się prawa do wniesienia
odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o nzęczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przęz wszystkie strony jest prawomocnośó i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

wodna wodoci ,,Iwla II" w Iwla 2004,38-450 Dukla ;

2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul.
3. Podkarpacki Pństwowy Woj ewódzki Inspektor Sanitarny, 39 -9 59 Rzeszów

ul, Wierzbowa 16;
4. Naxa §Ż i Z, SN, SE, SK).
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