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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje o braku przydatności do
spożycia wody z wodociągu Rutki Nowe gmina Augustów, powiat augustowski.
W próbce wody pobranej do badania dnia 24.06.2019r. w ramach usługi na SUW wodociągu
Rutki Nowe, stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego - Liczba bakterii grupy coli
11 jtk /lOOrnl , które nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia
2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
Wodociąg zaopatruje w wodę: 1000 osób.
Produkcja wody w y n o si: 197 m 3 wody na dobę.
Zaopatruje miejscowości: Rutki Nowe, Rutki Stare, turówka, Jeziorki, Żarnowo Trzecie.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie,
w dniu 26.06.2019r. powiadomił telefonicznie zarządcę w/w wodociągu Optimę sp. z o.o. w
Olecku o stwierdzonym przekroczeniu i wydał decyzję administracyjną, w której nakazał:
1. unieruchomienie wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci
wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych,
2. podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod
względem bakteriologicznym w w/w wodociągu do wymagań określonych w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 04.07.2019r..
3. zapewnienie zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym
wymaganiom,
4. poinformowanie odbiorców wody o jakości wody w w/w wodociągu oraz
umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest
prowadzona,
5. bieżące informowanie o podejmowanych działaniach i przedłożenie do wglądu
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Augustowie wyniku
bakteriologicznego badania wody z przedmiotowego wodociągu, spełniającego
obowiązujące wymagania w zakresie monitoringu przeglądowego, w punkcie
pobrania:
1. SU W Rutki Nowe
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2. Punkt na sieci Rutki Stare 33.
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Obowiązkom w pkt 1,2,3,4 nadano rygor natychmiastowej wykonalności, mgr im. AbfafAugmewicz
Otrzymuje:
1. „Optima” Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko
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