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Powlatowy lnspełtor §anihrrry
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25-Bl S Kielce, ul, Skibińskiego 4
tel. 41 345 46 22, fax 41 U5 46 23

Nr

§E ia - 4261 i 360

Kielce, 2a18-09-24

/ 1B

DECYZJA

Na podstawie art, 4 ust. 1 pkt 1, ar1.27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03,19B5r. o Państwowej
lnspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U- z2017r. poz, 1261z poźniejszymi zmianami), ań. 10 § 2, ań. ,!4
§2, ań. 104, art. 108, art, 109 § 2, art, 130 § 3 pkt 1, ań. 162 ustawy zdnia M.a6.1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U z2017r. poz.1257 z pożniejszymi zmianami), ań. 7
ust. 1 pkt 3, ań.26 ust. 1, art. 30, ań. 31 ustawy zdnia 08.03.1990r. osamorządzie gminnym (teksty
jednc,lity Dz, U. z2018r. poz.994 z póżniejszymi zmianami) ań. 3 ust" 1, art,12 ust. 5 ustawy z dnia

07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow(tekst jednolity
Dz, U, zZal8r- poz.1152), § 3 ust.3 pkt 1, § 21 ust 1 pkt 3, ust,4, ust.5, ust.6, ust. 8, ust. 9, zał. Nr,1
częścC tab.'1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia a7l2.2017r. wsprawie jakościwody
przeznaczanej do spozycia przez ludzi (Dz, U. z2al7r. paz,2294),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 20.09,2018r,
(daia wpływu do PSSE Kielce: ustnie w dniu 22,09,2018r. oraz pisemnie w dniu 24.09,2018r.), w ramach
kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociąowych wodrrciągu Nordkalk Sp, z o, o. Zakładu w Miedziance,
vu ktorych stwierdzono obecnośc bakterii grupy coli w iiości:
-9 jtki1O0ml - z przepompowni vłody Gałęzice (sprawozdanie z badań NrLHS.9051_2.1553.20,18, kod
prob.ki Nr 1 603/0BS/5Pl1 B),
- fl jtkl100mi * z PHU Fol - Farts Wesoła 2 (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.1550,201B,
kod probki
Nr 1600/0BS/SP/18),
- 0 jtkll00ml - ze Szkoły Podstawowej w ZĄączkowie (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2,1551.2018,
kod probki Nr 1601/OBS/SP/18)
- 7 jtkl1OOml - z Usługi Agroturystyczne Regina Walas Bławatkow ul. Słoneczna 22, (sprawozdanie z badań
Nr LHS,9051 2.1552.2018, kod probki Nr 1602/oBŚlsplts),
-4 jtkll0Oml - z biurowca Zakładu Nordkalk Sp. z o, o. w Miedziance (sprawozdanie z badań
Nr LHS.905i.2.1554.2018, kod probki Nr 1604/oBŚlsrlta;,
-2 jtki1O0mi - z hydroforni na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o tl. w Miedziance (sprawozdanie zbadań
Nr LHS.9051 _2,1555.2018, kod probki Nr 1605/OBS/SP/IB),
- 7 jtk/100ml * z budynku mieszkalneEo Charęzów 7 (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051"2.1556,2018, kod
probki Nr 1 606/OBS/SP/1 8),

- 8.1tk/100ml

-z

budynku mieszkalnego Gałęzice 8 (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2,1557.201B, kod

próbki Nr 1607/OBS/SP/1 8),

-5

jtk/100ml

- z

bloku nr

4

Osiedle Skałka, kran na zewnątrz budynku (sprawozdanie

Nr LHS.9051.2.1558.2018, kod próbki Nr 160B/OBSISP/18),

-0 jtkilO0ml

-z

budynku mieszkalnego Miedzianka 4 (sprawozdanie

kod probki Nr 1609/OBS/SP/18),
- 3 jtki1O0ml - z budynku mieszkalnego Miedzianka 49 ispnawozdanie
kod probki Nr 161O/OBS/SP/18)

z

badań

z badań NrLHS.9051.2,1559.2alE,
z badań

Nr LHS.9051.2.1560.2018,

Państwowy Fowiatowy lnspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza od dnia 22.09.201Br,
Warunkową przydatnośc wody do spożycia przez ludzi urządzeń wodociąowych wodociąu
Nordkalk Sp. z o. o. Zakładu w Miedziance rłLzakresje bakteri] glupv coli, przez okres 30 dn_i*
Dopuszczalna wańośćbakterii grupy coli na jaką przyznano warunkową przydatność wody do

spoźycia, powinna wynosic

.

< 10

jtk/100rnl,

bakterii Escherichia coli i enterokokow.
Wygaśnięcie decyzji z dnia 19.09,2018r , Nr SE la

-

pży

jednoczesnym braku obecności

4261 / 360 / 18.

Ponadto zarządza

1.
2.

3.

Prowadzic działania naprawcze poprzez prowadzenie dezynfel<cji, przez okres 30 dni.
Przedkładać kazdego dnia wyniki pomiarów zawańości chloru wolnego w wodzie pochodzącej
z urządzeń wodociąowych wodociąu Nordkalk Sp, z o. o. Zakładu w Miedziance, z co najmniej
5 punktów.

Przedłozyc.

co

najmniej dwukrotn!e

w

clą!,u ww

potlvierdzających wykonanie zar:ądzenie u; pkt

30 dni wyniki badań próbek

wody

1

Na_po@z

dnia 14.00.1960r, Kodeks postępowania adĘlnistrącvinego (tekst iednolity
Dz. U. z2017r. r>oz, 1257 Ł_p€n. zmianenii)
_Ł|111ą§Zą 3 9 9Jzii_W_p&!_!ź_!edąe §j ę _]"y g o r n a t v c h m a s to we i wy k o n a]trq śc i
p§ 3: po uzyskaniu p_głtvwnych wJilikow badania wodv.
i

uzasadnienie
Wynik analizy probki wceiy pobrenej w ramach kontroii wevrnętrznej w dniu 20.09.2018r. (data wpływu do
P§SĘ Kielce: ustnie w dniu 22.09.2018r, oraz pisenrnie w dniu 24.G9.2018r,), w ramach kontroli vlewnętrzne1
z urządzeń wodociągowych wodoci;ąpu Nordkaik §p. z o o. Zakładu w Miedziance, w ktorych stwierdzono
obecnośc bakterii grupy coliw ilości:
-9 jtk1100rn! - z przeponrpc,łn,tli wady Gałezlc* isprawozdanie z baclari t"łrLi-lS,9051.2.1553.2CI18 kod
probki Nr,1683lOtsSl§P/1

- 0 jtk/100ml * e PFiU Po!

8),

- Falts Wescća ż (sprawozdanie z Łladań lrlr LFł§,9051.2.155CI"2C18, kod probki
Nr 1600/0BŚiseita;,
-0 jtk/lC0nnl - ze Szkoły Podstavrowej w Zaiączkowie (spraivoerlanie z oaaań Nr[_HS.9051 ,2.1551,2018,
kod probki Nr 1601/OB§/SP/IE),
- 71tkl100mi* z Usługi Agroturystyczne ReEina Waias Bławatkow ui. Słoneczna 22, (sprawozdanie z badań
Nr LHS.9051 ,2.1552.2018, kod probki Nr 160ż/O§SlSP/lS),
-4 jtk/100ml - z biurowca Zakładu Nordkalk §p, z o, o. w Miedziance (sprawozdanie z badań
Nr LF.iS.905 1,2.1554,2a18, kod próbki Nr 1604/oBŚlsrlt a),
-2 jtkl100nrl - zhydroforni na tei"enie Zakładu ttordkalk Sp, z o. o. w Miedziance (sprawozdanie z badań
Nr |--F|S,9051 ,2,1555.2018, kod prtibki Nr l605iO8S/§Fi l8i.
-7 jtkl'iOOml - z buclynku mieszkalneEo Charęeó4,vl 7 (sprawozdanie z badań Nr|-l-iS.9051.2.155620,1B,
kod probki i\,lr 160610BS/SPi 18),
- 8 jtk/100ml - z budynku rnieszkalne3o Gałęzice 8 (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.1557,2a18. klod
probkl Nr J607/0BŚlsrlt a1,
-5 jtk1100ml - z bloku nr 4 0siedle Skałka, kran na zewnątrz budynku (sprawozcianie z i:adań
Nr Ll-|S.9051.2.1558.201B, kod protrki Nr 160B/CBS/SP/1E),
- 0 jtk/100rnl -. z budynku rnIeszkalnego Mleozianka 4 (sprawozdanie z badań Nr Lll§.9051.2.1559.2018,
kod próbki Nr 1609ioBŚlselta;,
- 3 jtk/100ml - z budynku mieszkaln*go Mierizianka "ł9 isprawozdanie z badań t,tr LHS,9051.2.1560.201B,
kod probki Nr 161O/OBS/§P/18),
Zgodnie z wyrnaganianlr zawartynri w eał. Nr 1 ezęścC tab,1 łp 1 do razpcrządzenia Ministra Zdrorvia
zdnia a7.12.21l7r, w spravlie;akości woc,ili piz*znaczone; Co spoźyeia pr;ez ludzi {Dz, U z 20_17r.
paz.229Ą1 najwyzsza dopuszczalna liezba bakterii grupy coli w wodzie winna wynosić nie vłięcej niz
0

jtkl'l00ml

Z uwagi na fakt, lz w badanych probkach sbłierdzono < 10 jtk/l0Ornl bakterii grupy coli oraz
wyk!uczono obecnośc bakierii Escherit;hia cłii i *ntei"okoko,,ł,l, uznafio sflruierdeoną niezgodność
za niestwarzającązagrozenla Cia zdrowia, przy jedncczesnym padjęciu odpowiednich działań naprawczych.
Bakterie grupy coli są zroznicowane pod względem zjadliwości, Wobec braku określaniaprzez
laboratorium wyznacznikow chorobotwórczości takich jak endotoksyny, należy podjąć działanie
profilaktyczne mające na celu zapobiegnięcie wystąpienia zachorowań (zwłaszcza, że zawsze należy
rozwazać mo;ll iwoścwystąoien ia bakterii lniytwanzających endotoksyny;
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Ktelcach na podstawie art 2'/ ust. 2 t"lstawy z dnia
14.03.1985r. o Państrvowej lnsoekcji §anit*rnej itekst jedncliity Dz" U. z2ai7r. poz, 1261 z pozniejszynli
zmianami) oraz § 21 ust. 4 rozporządzenia [\.4inisira Z<Jrowia zdnia a7,12.2017r. wsprawie jakościwody
przeznaczanej do spoaycia przez luCzi (Dz. U. z 2t]l7r poz. 22gĄ), stwierdził warunkową przydatnośe wodydo spozycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociąu Nordkalk Sp, z o. o. Zakładu w Miedziance,
zarządził podjęcie działań naprawczyeh ceiem wyeiirninowania przekroczonych wartośeiww. parametru,
i przedstawienie wynikow badania wody potwierdzających wykonanie zarządzeń przedmtotowej decyzji.
Nalezy mieć na uwadze, że cio skutecznego przywrocenia prawidłowej jakości wody, środekdezynfekcyjny
musi się w wodzie rozejsc, Wazne 1esi tez mechaniczn€J płLJkanie wodociągu,

W

z

zaistniałą sytuacją nalezy niezwłocznie podjąc działania napra\Ą/cze ce|enl
w\Ł/. param*iru, co regu|Llje § ?1 ust 5 ro::pc;"ządz*nie [v4inis',ra ź]cr,ł,,,łie
dnia Q7.17-.2al7r, o podjętyeh działaniach nale;y.|,:owiacjon,:!c pisemnie Państwowegc Powiatclveg*

związku

wyelimincrvania obecnosci wai,icsci

z

Inspektora -§anitarnego w Kieicach,
S$1_]ki*badania reqdy__§ptwięrdeąąqę**:ł3l§ij§§l=1_
Ępwtalo_wę m

ull§pedqĘly§gruĘĘ_e:ł tjltr_§l e§li§Ł

ćĘ;;a§egj!ą *_r_ą]§ł]__§14§d§!6_qt§___PaŁ{2Jwo_vĘ&it

Niedostarczente prawidłowych wyi_rikcv-, i:adania vrłcly r.",r term:nię 3li dni (od otrzyrnania niniejs;ej decyzji),
spowoduje wydanie decyzji c lrraku przy<iatności wody do spozycia przez iudzr z Nordkalk §p. z o, o.
Zakładu w Miedziance.

Mając na uwadze regulacje a;"t.7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 0B.03.1990r. o samorządzie gminnym
(teksty jednolity Dz. U. z2018r, poz,994 z poźniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy zdnia
07.06.2001r. o zbicx,owyrn zaopatrzeniu w v,,odę i ;biclrcv;ynr odprowadzaniu ściekow. iż da zadań własnych
gnniny należąsprawy v.lodociagow i zaoati"zenia w v*ocię,* zobowiązanyrn dł: wykonania zarządzeń niniejszej
decyzji jest Wojt Gnriny Piekoszow i Burmistrz hliasta i Gminy Chęciny jako organ wykonawczy gmin,
zgodnie art. 26 ust. i, art 30, ań. 31 ustawy z dnia 08.03.1$90r. o sarnorządzie gminłrym oraz
Nordkalk Sp. z o.o. Pl. Na Groblach 21, 31-101 Krakow, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie
Sp, z o o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoseow jako zarza§z_Ąący przedmiotowym iłodociągiem na
terenie gminy Piekoszow iZakład Gospodarki Komunainej w Chęcinach ul. Małogoska 13,26-060 Chęcin1,,
jako zarządzający przedmiotowym wodociągiem na terenie gminy Chęciny.

Zgodnie z art,, 5 ust. 1a iistawy z dnia 07.05,2COlr, c zbiorovlym zaopatrzeniu v,l wooę i zbiorovrym
odProwadzaniu ćciekov"l, pi'zedsiebiorstwo wcdcciagrłc-kalle]izec)ljne jesi obov,liązane do prowadzerlia
regularne.i wevrtręirznej kontrcli jakościl,uody, Nato:;liasi § 6 Llsi. 1 pkt C rozporzeczenia fułinistra Zdror,,,lia
z dnia C7 1220i7i" wspł-awie jakosci lląjy przeznaczcnej co spozycia przez lucizi, mcwi ze ocena
PrzYdainoŚci wody przeprovładzana przez ;;rzedsiebiorsiwa $lodnc - kanalizacyjne w ramach koniroii
We,i/i-jęti-Znej cbejn"iuje m in Hq,łedeęnią-i]j,dąrr jakpśl:l ..:.;C,.:,.,. i _Lę:łclazCV/3 p,o w
I1oqąald]_§P9wodjqwąs_Z§ląĘ_€ś,rsci _41ocry_(szlzegllir-łie jei pcqo;"szenle) iaŁ. rowniez niezwłóCie
inlorn-roYlanie właŚcivyeqc i:arisir,,,cv-,eqo pcwiiric,,,r,eao ;fisral(tor? saniiarne§o o poEciszeriiLi jai.,ości wod\,,
Na podstawie art, 'iOB ustawv zdnia 14 06,19ę!Lśq!ę!§ pcstepowania administiacvinego (tekst
;ednolity Dz. U z2al7r. paz 1257 z pożn zmianami) deQyzii ninieiszei nadaie sie ryqóińłycr,mrastowej
wyŁcnalności, ponieuraź iesi tc niezbecne ze wzg|ęcjLi na ochrcne zdlowle ludzkiego,
Na Podsiawie art iC § 2 odsiepuje slę rowniez oci zą§ios.łwałiia w przecJmictowei sprawie art ,i0 § ,1 vyyzei
wvmierlionej ustaw,l.

Zgcdnie z art. 1:r0

3 pkt 1 !(pa wniesienie odvyołania nie ,.vsirzvi-nirje v,lyl<onania Cecyzil
__. ^l ,^-,,-.,
i^L^-,. ^ ^.^
na
słuszny interes
społeczny ilalez;io etu,icldzlc zgłcinie z art 162 § 1 pl<t 1 r_istair,ly
z,cirlie 14 06 1960r Kodeks postępovuaiłia aCnrinisiiacyjnego iiekst jednoiity Dz_. 'ł,J, z 2C'l7r płz 1257
z pcŹ:łiels:ymi zrniananli) ,J/ygłSn]ęCj6 ciec,;z1: z dnla i €},03 2Cl8r,, |.łi 3:E ia
4261l3EOl,i8.
gd,vz vri obecnyni sianie worja z prze"Jirliłio,,Jveco ,ł,łijor:iłtgunie oclpov,riacla wvn:aganionr zail.,erty.rn
wzał, Nr'lC tab i lp 1 do l"ozporzedzenia [V!iill::il-i; Zarc,wla.
7^
re

i§
V/70Ię.OL]
.^,-^'^r,,

W dniu 22.Cg.2018r. o godzinach '1 2t] -',21"'i.la1;c nai uw;cize zclrcr.vle |uejzi orez dziaiajeł na
podsta'v;ie art. 1,4 § 2 ustavo,5l z cr,ia 14.0t 196Cr-, Ł(odek:: posiepawatiia eclirinistraC"VjneEo (ieksi jecinoliiy
Dz U z- 7al7r łłaz..1257 z neznie.lszyl-;il zni;llar;.iil poinfł;r-;-ncrrvano przecistawlc;eii Noidkalt Sr:, z o o
Z-akiać Vv Miedz:iance, łv]iedzialnl<a, Zakłacu Usłlg Kol-n,.:nalnvch l..; Piekoszowie Sp. z c o
ul. Czarnowsl<e 54l\, i Zi,llrłaciu $I3*Ępl}ciai](l !.,cinllriaIr;ei yii Ihę6.jil3xh ui iV'iałogoska 1:3 26-C60 Chęcill;,l
o rvynikach analiz pi,onei< woely poblan)lcil w dliiLi 2C 09.2Cl8r z ulządzeń vrloclcciągctriych v;cclociagu
l'Jcrcil,aik $lp z 0. o Za<łaciLl w 1,1iecJzial_-,lce i o z;ł:1,1ial-ził rłyciailia w cli-iitl 24 ag 2018t, pisenirrej ciecrizji
stvvierci;:aląuej wari;.rxcwa p;-z-ydair:os;c v",oci,l cii, si:ozycia ,1-:rz.ez_ ilłCzi z wyze|,łyvmie ilicnegc wodocta;ii criai
wćzfla rjo d o pori;ei:;e cjzi ała ii na prawc;:1,,cii.
Przedmiotowy wcdocląg zaopairule 2853 csoby v.,; miejscovlościach na ierenie Emlny Pjel<oszcr,^l,
_
Skałka OsieCie Skałka, Blavyatkov. Lesica, Zalączko,ł,t, Wierna Rzeka, Slesoła, iVlłynki, ÓałęŹlce araz Ą56
osoif vu,niiejscovłosciach ne ierenie gminlr Clrecinii Chaie-,zćlvł i ilłiedzian<a
irol.tczeil ie,

Ocj niriiejszej dec'yzjr słuzy Strcnie cci\,vcłen;c do Slt,ietoi.I]\rsnltr--]o P;ńsiwcvyeoo \/.1clewódzkiego lnspekiora Sanitai-nego
€j!. 25-7?,4. Ki€lCe Za pośrec;nict,,ve:m lraństlvorl.,e,.]o Povli;ticweqo inspeiltora Saniiainego ili, Skibińskiego "4,

ul. jagielionska
25-E 1 9 Kielce

Kp!)

\l\l ii;kiie biegLi tertlinil cio wniesienie orlv,lołania sironł iioże zi,zec sie piawa ,Jc wniesle nia oduloiłnia wo|:ec oiganu aclminisiracji
ru;lltr :r,ej, hi ory rtyiai cJecy:lr,
Z dnienl doreczenla organowi admirristiacji publicznej oświaciczł-,niao zrzeczenil sie prauua do wniesie nia odwołi:nia pizez ostatnią
ze stron postępowania, ciecyzja s,taje sie osiate czna i prawornocna,
\/Vntesienie odwołarria |)rzez Stronę nie wstrzymule wykonania decyziiz rygoiem natychnriastclwej rrlykonalności decyzli

(aii,130§3pktlKp3)

ffi
01 i,;:,vił u

i

j

a iza zwrotr

yil

poswi adczen

ie

rł clci

bi o ru ),

Burrristrz Grniny i ltliasta Chęciny P!ac 2 Czerwca: 4,2e

-

Ot,O C|-lęciny.

Pańotwowy Fowlatlowy l nspeKor

Sanltamyw!łeĘph

lah,

md.

?. lNĆĄi Gniny Piekoszorł ul, i_łl. Częstccl-:rirnlska 664 ?_B-o?,r Fieics:ł;w,
-1. Ncrcka{k Sp, z c, rl. Za[".łald w irtlledziance. |VierJ;:laili<il. l]ii C65 Prel<cszo,",,,
4 NorCkalk Sp, z o_o, Pł, Na Gi-oblacn2'l .31-1U Krakoui
5. ZakłłciJsłLl,q KomLlnaln,vci-l ,,! Pie|iclszowie Sp, z o. o u], Cza;ilcv,,lsiia 5ćA, 26-D65 Piel<oszow
C Z;ikiaci Gospodai,ki Kcllł-rnai;lej r,v Checillach Lil. ł\.4aio.qoska i3 26 060 Cilęciry,
'!,;

§

uu

Qi€rrno

fuń$rrory Powialowy lns

Kielce, 2018-09-24

;ł*,ffi*,;i§.*,ńil,,
komunikat
Skierowany do konsumentow wody z wodociągu:
Nordkalk §p.z o.o. Zakładu w Miedziance
D

otyjzv, Ę l_ęj s qowos

qi

;

na terenie gminy Piekoszow: Skałka, Osiedle Skałka, Bławatkow, Lesica,

Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Gałęzice oraz na terenie gminy Chęciny:
Charęzow i Miedzianka
PaństwowY Powiatowy lnspektor Sanitarny

w Kieicach

informuje,

że na podstawie analiz

Probek wodY Pobranejw dniu 20 09.201Br, (data wpływu do

PSSE Klelce: ustnie w dnlu 22,09.2}18r_,
Pisemnie w dniu 24.09.2al8r.) z wodociągu Nordkaik Sp, z ł,a. Zakładu w Miedziance, wystosował
decYzję o warunkowe; PrzYdatnoŚci wody do spozycia z pi"zecinniotowego wociociągu, Jednocześnie
zarządztł w dalszYm ciągu Prowadzenie działań naprawczych poprzez prowadzenie dezynfekcji przez
okres 30 dni,

Państwowy Powla
Sanitamy,

leh nld- Gruż
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