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        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku 
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 
tel. (87) 520-30-55 ; fax: (87) 520-20-65;  
e-mali: psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl 
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Olecko, dn. 21.12.2017 r. 
      

                                  Wójt Gminy Kowale Oleckie 
                                                                                   19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 
44 
          
Znak: HK.4024.42.2017 

D E C Y Z J A 
Na podstawie art. 104 i art. 108 § 1, art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 4 ust. 1 
pkt 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 22 ust. 1 i art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1866 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), § 3 ust. 1 i ust. 2, § 16 ust. 3 pkt 4, § 17 ust. 1 pkt 4,  
§ 23 ust. 1 oraz ust. 2 oraz załącznika 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1989), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań w ramach kontroli 
wewnętrznej wodociągu Stożne: 

 
 - SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 529760/17/SOK/2 z dnia 2017-12-20; 
            - SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 529761/17/SOK/2 z dnia 2017-12-20; 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku 

S T W I E R D Z A 
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi 

 
ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: 

obecność jednostek tworzących kolonie bakterii grupy coli. 
 

 
N A K A Z U J E 

1 Unieruchomić wodociąg Stożne w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie działań 
naprawczych. 

2 Poinformować odbiorców wody o braku jej przydatności do spożycia i celów 
gospodarczych. 
Konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie  
do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu 
inspekcji sanitarnej, starostwa, gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka 
strona jest prowadzona. 
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3 Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
do czasu uzyskania pozytywnych wyników mikrobiologicznych próbek wody  
z wodociągu Stożne. 

4 Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze w wodociągu Stożne i doprowadzić jej 
jakość pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku 3 A  
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).  

5 Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku  
o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody. 

6 Po przeprowadzeniu działań naprawczych niezwłocznie powiadomić o ich zakończeniu  
i jednocześnie przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody wodociągu 
Stożne, potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). 

 
Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi na podstawie art. 108 § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) niniejszej decyzji 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

 
U Z A S A D N I E N I E 

Dnia 14.12.2017 r. zostały pobrane w ramach kontroli wewnętrznej próby wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Stożne. Zostały one pobrane  
w stacji uzdatniania wody wodociągu Stożne oraz z kranu w kuchni w Szkole Podstawowej  
w Stożnem. Obie próby zostały zakwestionowane ze względu na obecność bakterii grupy coli. 

Dnia 21.12.2017 r. do PPIS w Olecku wpłynęły sprawozdania z wyżej wymienionych 
badań. W obu stwierdzono obecność jednostek tworzących kolonie bakterii grupy coli. 
Zgodnie z zapisami załącznika 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 1989), w wodzie przeznaczonej do spożycia nie mogą występować bakterie grupy coli 
(najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody – 0 jtk/100 ml wody). 

Strona jest zobowiązana do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających  
do poprawy jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Stożne, ponadto  
do zapewnienia zastępczego źródła wody. 

 
Art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1866 z późn. zm.) mówi o tym,  
że państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażenia lub 
choroby zakaźnej, może zakazać korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 
na potrzeby gospodarcze pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia i 
może nakazać przeprowadzenie zabiegów sanitarnych. 

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie  
dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych 
takich jak: czerwonka, dur brzuszny, salmonelozy oraz bakteryjne zakażenia żołądkowo-
jelitowe wśród osób korzystających z wody z wodociągu Stożne. W związku z tym, zgodnie  
z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1257) ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzji nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności. 
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Zatem konieczna jest wnikliwa i wielokierunkowa analiza źródła zanieczyszczenia 
wody wodociągowej, wprowadzenie efektywnych działań naprawczych celem wypełnienia 
zapisów § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), 
które stanowią, że 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 oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i 
spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 
nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, 
fizykochemiczne, a także dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna 
odpowiadać woda, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

 
W oparciu o § 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz. U. z 2015 poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku przygotował 
komunikat dla odbiorców wody i zamieścił na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olecku. 

 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) na wójta 
nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi. 

 
Art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) stanowi, że do zakresu działania państwowej inspekcji 
sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania 
przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących 
higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia. Natomiast art. 27 ust. 2 stanowi,  
iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodujących 
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, państwowy powiatowy inspektor sanitarny 
nakazuje, w drodze decyzji, w trybie natychmiastowym usunięcie przyczyny stanowiącej 
zagrożenie. Art. 37 ust. 1 określa, że w postępowaniu przed organami stosuje się przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego. 

 
Termin wykonania obowiązku doprowadzenia wody do wymagań określonych  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) jest ustalany biorąc pod 
uwagę interes strony jak i interes społeczny i powinien być możliwie najkrótszy. 

 
Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olecku orzekł jak w sentencji decyzji. 
 
Po wykonaniu działań naprawczych i wykonaniu nakazów decyzji należy 

niezwłocznie powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Olecku zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261). 
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P O U C Z E N I E 
Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków  

w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki 
egzekucji administracyjnej, określone w art. 1 a pkt 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm). 
 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,  
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku,  
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13. 
 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego 
wniesienia składając stosowne oświadczenie do organu, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 kpa).  
 
 

 
 
                                                                                                                                                Państwowy Powiatowy  
                                                                                                                                                   Inspektor Sanitarny  
                                                                                                                                                          w Olecku 
                                                                                                                                              Katarzyna Dryl-Nerkowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

1. Starosta Olecki 

2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 

3. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku 

5. a/a. 
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