pANsT!VoWY PoWlAToWY
i

R sAł,, iTAfr t,ly
ff§ńEr<ro
,ł

Nasz znak:
Dotyczy: g

$kigłriewiciłcn

Skierniewice, dnia

3

1 paździemika 2022 t,

'.ffżozz.sl<

w Bolimowie

Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów

DECYZJ^
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Skiemiewicach dzińając na podstawie:
-art.4 ust. 1, art.lŻ ust. 1, art.37 ust. 1ustawy zdnta14marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz, U. z202I r. poz. I95 zpóżn.zm),
-§21 ust. 1pkt3,ust.5iust.6rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.
w sprawie jakoŚci wody przęznaczonej do spozycia przęzludzi (Dz,IJ. z20I7 t. poz.2294),
- art, 155 ustawy z dniaustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z2O2ż r. poz.2000),
Po przeprowadzeniu postępowaniawszczętego na wniosek strony z dnia}8 paździemtka})22 r"

łasna z dnia

09.2022 r.

ś.qozo.z.t

sposób. że:

termin doprowadzenia iakościwodv pod wzgledem mikrobiologicznym.
ti. bakterii grupy coli z wodociagu publicznego Bolimów do norm określonvch w załaczniku
tabela 1
rowia z dn
lr.
w sprawie iakościwody przeznaczonei do spożvcia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294
z późn. zm.) ustala sie do dnia 30.11.2022 r.
2) termin utrzvmvwania iakościwodv zgodna z § 21 ust. 4 rozporzadzenia Ministra zdrowia
w sprawie iakościwodv do spożvcia przez ludzi. ti. Bakterie erupy coli <10 itk (NPL)/100 ml.
Escźerźcźiacoli i enterokoki na poziomie 0 itlt/100 ml ustala się do dnia 30.11.2022 r.
3) termin poinformowania państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego
o wvkonaniu działań n
07.11.2022 r.
1)

uza§adnienie
W dniu 28 września2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS)
W Skierniewicach wydał na Gminę Bolimów 99-417 Bolimów, ul. Łowicka g,
decyzję znak: PPIS.HS.9020.2,12.2I.2022.SK stwierdzającą waruŃową przydatnośćwody
do spożycia pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Bolimowię ze względu na wystąpienie
zaniecryszczęnia mikrobiologicznego,
|iczby bakterii grupy coli oraz nakazującą
m.in. wterminie do 28.10.2022r. doptowadzió jakośćwody pod względem mikrobiologicznym do
norm okreŚlonych w załączniku nr I częśćC tabela do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi.

tj.

W celu

doprowadzenia jakościwody do obowiązujących norTn Gmina Bolimów
99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9 podjęła działania naprawcze, które polegały głównie
na dezynfekcji ujęcia wody i sieci wodociągowej oraz zwiększonej intensywności płukania.

28,10.2022 r. do PPIS w Skierniewicach wpłynęło pismo z Urzędu Miasta
i Gminy Bolimów zavtierające prośbęo przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego
zwlw decyzji.
Jak wynika zprzedmiotowego pisma, zarządcapodjął niezbędne czynności zmierzające do
poprawy jakości wody do spozycia przęz ludzi. Wielokrotnie płukano i dezynfekowano sieć

W dniu

wodociągową. Przeprowadzono przeg|ąd wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu
wyeliminowania punktów, w których możę dochodzić do stagnacji wody oraz chlorowanie
wewnętrznej sieci wodociągowej, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne,
tj. liczbę bakterii grupy coli.

o
o
o
o

Strona przedstawiła sprawozdania z badań:

Nr I0żIl20żżz dnia 19.10.2022 r. próbki pobranej do badania z puŃtu na sieci- Urząd
Gminy w Bolimowie w zakresie monitoringu przeglądowego. Stwierdzono przekroczenie
wskaźnika liczby bakterii grupy coli, w ilości2 NPL/100 ml.
Nr 100912022 z dnia I4,I0,20żż r. probki pobranej do badania z puŃtu na sieci- Szkoła
Podstawowa w Bolimowie, ul. Sokołowska 24. Stwierdzono przekroczenie wskaznika
ltczby bakterii grupy coli, w ilościl NPL/l00 ml.
Nr 10821202ż z dnia28.10.2022 r. próbki pobranej do badania z puŃtu na sieci- Urząd
Miasta i Gminy w Bolimowie w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Stwierdzono
przehoczenie wskaźnikaliczby bakterii grupy coli, w ilości1 NPL/I00 ml.
Nr 108312022 z dnia28.10.2022 r. próbki pobranej do badania z puŃtu na sieci- Szkoła

w Bolimowie, ul.

Sokołowska 24

w zakresie

parametrów

naprawcze celem przywrócenia właŚciwej jakości wody

do spozycia

pochodzącej

Podstawowa

mikrobiologicznych. Stwierdzono przekroczenie wskażnlka liczby bakterii grupy coli,
w ilości2 NPL/I00 ml.
o Nr 1080120ż2 z dnia 28.10.2022 r. próbki pobranej do badania z wyjściana sieć
w Bolimowie, w zakresie monitoringu kontrolnego, rozszerzonego o enterokoki,
Nie stwierd zono przekr o czeń badanych wskaźników.
Na podstawie analizy wyników badań, PPIS w Skierniewicach stwierdził, że woda
w wodociągu publicznym w Bolimowie jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi,
ponieważ pod względem mikrobiologicznym nadal nie odpowiada wymaganiom sanitarnym
określonym w zńączniku nr l częśćC tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi,
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zńącznika nr 1 częśćA ww. rozporządzenia.
Maj ąc na uwadze powyższe, zarządca wodociągu j est zobowiązany kontynuow ać dzińania
z sieci tego wodociągu.

Stosownie do treściart. 155 ustawy z dnia 74 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (dalej: k.p.a.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moze
byĆ w każdym czasie zazgodąstrony uchylona lub zmienionaprzezorgan administracji publicznej,
który ją vlydał, jeżeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji

i

przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis ar:t. I54
§ 2 stosuje się odpowiednio. Treśćprzywołanego przepisu pozwala na rozrożnienie dwóch
rodzajów przesłanek, waruŃujących jego zastosowanie, tj. przesłanek formalnych
i materialnych. Formalne to istnienie decyzji ostatecznej i zgoda strony postępowania, zaś
materialne to brak sprzeciwu przepisów szczególnych, wystąpienie interesu społecznego
lub słusznego interesu strony. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie, aby mogło dojśćdo
zmiany lub uchylentadecyzji. W judykaturze wskazuje się nadto, żeptzepis art. l55 k.p.a. ma
zastosowanie do decyzji konstytutywnych, tj. tworzących nowe prawa i obowiązki. Również
decyzja nakładająca obowiązek moze zostac vznana za decyĄę, z której strona nabywa prawo.

Zmiana takiej decyzji moze bowiem powodowaó nałozenie obowiązku w większym wymiarze
bądźna mniej korzystnych waruŃach, np. zmianę terminu wykonania obowiązku (por. wyrok
WSA w Szczeciniezdnia 10 stycznia 2018 r., sygn, akt II SA/Sz I257l17), Jędnocześnie zwrócić
należy uwagę, na ugruntowany w orzęcznictwie pogląd zaliczający decyzje nakładającą na stronę
obowiązek do decyzji, na mocy których strona nabyła prawo (por. np. wyrok WSA w Warszawie
zdnia7 lutego 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 975117).

Poczynione rczwńania pozwa|ają zatem przłjąó, że w niniejszej sprawie spełnione
są przesłaŃi warunkujące zastosowanie ań. 155 k.p.a,Po pierwsze zmianie podlega decyzja
ostateczna nakładająca obowiązki, na zmianę decyzji Wraziła zgodę strona (postępowanie
w przedmiocie zmiany decyzji zostało zainicjowane przęz stronę), dokonywanej zmianie
nie sprzeciwiają się przepisy szczegó|ne, zaśzazamlaną decyzji przemawia słuszny interes strony
vłyrńający się w przyznaniu stronie możliwościwywiązania się z nałozonych przęztutejszy organ
obowiązków.

Mając na uwadze powyzsze Państwowy

Powiatowy

Inspektor

Sanitarny

w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

pouczenie
od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódż, ul. Wodna 40. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,
ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice w tęrminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcię biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zIzec 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 ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna
lega wykonaniu i brak jest możliwości
i prawomocna, co oznacza, że
jej zaskarżenia do wojewódzkiego

Otrzymują:
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Inspektor Sanitamy
ul. Wodna 40
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