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Radom, dnia 06.07. 202Lt.

Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizaqi
26-680 Wierzbica ul, Ko$ciuszki 73

DECYZJA

paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu p\rorygq.zeniu protokotu kontroli

sanitarnej, 5porr4dron"go w dniu 09.06.202b. nr HKN.44109.1.202I Wez przedstawicieli
pafistwowej Inspekcji Sinitarnej w Radomiu omz dzialai4c na podstawie art. 4 ust' 1 plKt,2 i art.27

ust.l ustariy zdnia-l4marca t-g$Sr. oPanstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. Ur z 2021r. poz. 195),

art. 104 g 1 ustawy z drua14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U z202lr.

poz.73i), g 14 Rozporz1dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni126_wrue(nia t997r.

* rprawie og6lnyctr przepis.ow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.tJ.z2003r. Nr 169 poz. 1650

,p6Zr.zm.)-orazart itA 
"ri. 

1 Ustiwy zdnia}}lipca2}l7r.Prawo wodne (Dz. U. 22021po2.624)

nakazuje

ZakNadowi Wodociqg6w i Kanalizacji w Wierzbicy

wykonanie obowi4zku o tre6ci:

1. Zlikwidowa6 zaciekioraz odpryski farby na Scianach i suficie w hali filtr6w.

2. Doprowadzi6 do wla$ciwego-stanu sanitarno-technicznego armaturq wodoci4gow4 w hali

filtr6w.
3. Usun46 oznaki koro4ji zwlazudo szachtu zbiornika magazynowego wody.

Termin wykonania: pkt. 1,2, 3 - 31 .12-2022r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. I pkt 2 ustawy o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia.l4 marca 1985r.

,,Do zakrJsu dzialania pafistwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieZ4cego nadzoru sanitarnego

ialezy kontrola przestrzegania 
-przepis6w 

okreSlaj4cych wymagania higieniczne i zdrowotne,

w szczeg6lnoSci dotycz4cYch:
(...)
)1 

'atrzymanra 
nale1ytego stanu higienicznego nieruchomoSci, zaklad6w pracy, instytucji,

obiekt6w i vrz4dzefi u2yteczno6ci publicznej, dr6g, ulic oraz osobowego i towarowego transportu

kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego"." W *ynlku {o"prr*udronej kontroli sanitarnej ujgcia wody w Wierzbicy stwierdzono

uchybienia, ki6re ,oslaty okreslone w protokole nr HKN.44I 0.9.1.2Q21 z dnia 09-06.2021r. W czasie

koniroli sanitarnej stwierdzono: zaciekioraz odpryski farby na Scianach isuficie w hali filtr6w oraz

oznaki korozji na armaturze wodoci4gowej w hali filtr6w i wlazie do szachtu zbiornika

magazynowego wody.



Powyzsze uchybienia utrudniaj4 utrzymanie biefuqcej czystoSci na ujgciu wody oraz utrudniaj4
prawidlow4 eksploatacjg urz4dzefi zgodnie z zachowaniern ich funkcji.
ltrona odpowiedziaNa na przeslane zawiadomienie o wszczgciu postgpowania administracyjnego
i podala termin usunigcia stwierdzonych uchybiefi

Wyzej wymienione uchybienia naruszaj4 powszechnie obowi4zuj4ce przepisy prawa tj.:

- $ 14 Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wruefinia 1997r.
w_sprawie og6lnych przepis6w bezpieczefstwa i higieny pracy, zgodnie-zkt6rym:
,, Pracodawcaiest ohowiqzany utrzymrya| pomieszczenia pracy w czysloflci i porzqdku oraz zapewnit
ich okresowe remonty i fuinserwacje w celu zachowaniawymagari bezpieczeriitwa i higirny pr*y.,,

- art. 188 ust. I Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 624),
zgodnie zkt6rym:
,,Utrzymywanie urzqdzeri wodociqgowych naleiy do ich wlaicicieli i polega na elcsploatacji,
konserwacji oraz remontech w celu zachowania ichlunkcji.,, t

Jak wynika z tre$ci art. 27 ust. I Ustawy o Pafstwowej Inspekcji Sanitamej ,,w razie
stwierdzenia naruszenia wymagari higienicznych i zdrowotnych, parist*oiy inspektoi s,anitarny
nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie w ustalonym terminie stwierdzoiych uchybieri,'.

Maj4c na uwadze tre66 powy2szego przepisu oraz na podstawie art. 104 $ I k.p.a., kt6ry
stanowi, 2e ,,organ administracji publicznej zalotwia sprowg przez wydanie decyzjf'- P-anstwowy
Powiatowy lnspektor Sanitamy w Radomiu wydal niniejsz4 decyzjg.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Mazowieckiego Pahstwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Zelazna 79, OO-875 Warszawa, ia poSrednictwJn
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu 26-60l Radom, ul. gen. Leopolda
Okulickiego 9D, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminr.r-do wnieiienia
odwolania strona mohe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobic organu administracji
ptrblicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiiznej oSwiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolaniapruezostatni4 ze stron postgpowania, iecyzjastaje sig
ostateczna i prawomocna (zgodnie z aft. l27a kodeksu postgpowania administracyjnego).
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