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Za*ad Wodoci4g6w i Kanahzaqi
26-680 Wierzbica ul. KoSciuszki 73

DECYZJA

pa6stwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu po rozpalneniu protokofu kontroli

sanitarnej, ,porrqdrorr"go ; drri" 09.06.2021r. nr HIC'f .44IW.1.2021 Po?'.przedstawicieli
pfirtt"r#": Inspelcji Sinitarnej w Radomiu oruz dziaNaiqc na podstawie art. 4 ust' I pkt. 2 i art.2:7

ust.l ustaw-y , d-u-l4marca t-ggSr. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dr.U: z 202lt.poz.l95),
axt.lO4 g 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z202lt.

poz.73i), g 14 Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeflnia I997r-

* ,pru*i" og6lnych przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650

,piZr.zm.)iraz g qiust'.),.RozporzqdzeniaMinistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaz dnia

Zi stycznia 1994r.* ,pru*i" bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodk6w chemicznych

ao uzaatrniania wody i oczyszczania Sciek6w (Dz. U. z 1994t. Nr 21 poz. 73)

nakazuje

Zakladowi Wodoci4g6w i Kanalizacji w Wierzbicy

wykonanie obowi4zku o treSci:

t. Zabezpieczy1 przeddostgpem Swiatla zewngtrznego okno w pomieszczeniu chlorowni.

Z, Zlikwidowa6 iaciekioraz odpryski farby na Scianach i suficie w hali filtr6w.

3. Doprowadzi6 do wla6ciwego-stanu sanitarno-technicznego sufit w szachcie zbiornika

magazynowego wodY.

Termin wykonania: pkt. I - 30.11.2021r.
pl<t. 2, 3 - 31.12.2022r.

TJZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej z dtia-L{ marca 1985r.

,,Do zakrJzu dzialania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieZqcego nadzoru sanitarnego

ialeiry kontrola przestzsgania 
-przepis6w 

okreslaj4cych wymagania higieniczre i zdrowotne,

w szczeg6lno5ci dotYcz4cYch:
(...)
); otoynurri a ralezytego stanu higienicznego. nieruchomoSci, zaklad6w pracy, instytucji,

obiekt6w i wz4dzei airytecinoftci publicznej, dr6g, ulic oraz osobowego i towarowego transportu

kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego"'" w 'wyrik 
pLrpro*uaionej kontroii sanitarnej ujgcia wody w Polarygh gm. Wierzbica

stwierdzono ucnvuienia, kt6re zostaty okreslone w protokole nr HKN.4410.4'|'2021 z dnia

09.06.2021r. W crasie kontroli sanitamej stwierdzono: zly stan sanitarno-techniczny scian, sufit6w



w hali filtr6w i szachcie zbiornika magazynowego wody (zacieki oraz odpryski farby) oraz brak
zabezpieczenia przed dostgpem $wiatla zewngtrznego okna w pomieszczeniu chlorowni.

Powyilsze uchybienia utrudniaj4 utrzymanie bieh4cej czystodci na ujgciu wody oraz
uniemo2liwiaj 4 prawidlowe przechowywanie srodk6w do uzdatn iania wody,
Strona odpowiedziala na przeslane zawiadomienie o wszczgciu postgpowania administracyjnego
i podala termin usunigcia stwierdzonych uchybieri.

wyzej wymienione uchybienia naruszaj4 powszechnie obowi4zuj4ce przepisy prawa tj.:

- $ 14 Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzefinia 1997r.
w sprawie og6lnych przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy,zgodnie z kt6rym:
,,Pracodawca jest obowiqzany utrzymywad pomieszczenia pracy w czystoici i porzqdku oraz zapewnit
ich olcresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagari bezpieczeriitwa i higieny pracy."

- $ 42 Rozporz4dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodk6w chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciek6w (Dz. U. zl994r.Nr 2l poz. !3), zgodnie zktlrymi
,,Poiemniki z podchlorynem sodowym naleiy chronit przed Swiallentilonecznym, zamalowujqc szyby
farbq ochronnq-"

Jak wynika z tre6ci art. 27 ust. I Ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej ,,w razie
stwierdzenia naruszenia wymagari higienicznych i zdrowotnych, paristwowy inspehoi sanitarny
nakazuje, w drodze decyzji, uluniecie w ustalonym terminie stwierdzonych uchy:bieri'.

Maj4c na uwadze he66 powy2szego przepisu oraz na podstawie art. 104 $ I k.p.a., kt6ry
stanowi, Le ,,organ administracji publicznej zalatwia sprcwg przez wydanie decyzjf'- Paristwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu wydal niniejsz4 decyzjg.

W tym stanie rzeczy z uwagi na fakt, i2 stwierdzone braki i uchybienia stanowi4 naruszenie
przepis6w prawa, naleLy orzec jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stozy shonie odwolanie do Mazowieckiego Paristwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Zelazna 79, OO-875 Warszawa, za po6rednictwern
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomfu, 26-601 Radom, ul. gen. Leopolda
okulickiego 9D, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wnieiienia
odwolania strona moLe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu adminishacji
publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolaniaprzezostatni4 ze stron postgpowania, decyzjastaje sig
ostateczna i prawomocna (zgodnie z art. T2Takodeksu postgpowania administracyjnego).
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