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Decyzja
Na podstawie art. 4 ust.l pkt. 1, art 12 ust.l w związku z art.3 7 ust.I ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 20 18 r. poz. 2096 z późn. zm.), art.
12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 11 52 z późn. zm.) oraz§ 21 ust.I pkt.I rozporządzen ia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, stwierdza przydatność do spożycia wody pochodzącej
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Końskowo la .
Uzasadnienie
Przekazane w dniu 25.03.20 19r. sprawozdania z badań wody Nr DL.7000.2.N. 11 2.20 19.PBFCH;
Nr DL.7000.2.N.112.20 19.PBM; Nr DL.7000.2.N. 11 3.2019.PBFCH; Nr DL.7000.2.N. 11 3.2019.PBM;
z dnia 07.03.2019r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lublinie w ramach nadzoru Państwowej Inspekcj i Sanitarnej z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia Końskowola wykazał)', że wartość badanych parametrów odpowiada
wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Zgodnie z § 2 1 ust. l pkt. I cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 l 7r.
właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § l O.ust. ],
w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty,
o których mowa w § 6-8,z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych
podmiotów harmonogranrn oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania
jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust.4 ustawy wykonywanych w punkcie
zgodności stwierdza: przydatność wody do spożyciaw przypadku, gdy woda spełnia wymagania
określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny
ryzyka, o której mowa w § 12 oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla
danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości
produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.
W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Puławach
w terminie doręczenia (art.129 §1 i §2).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach. Z dniem doręczenia
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Puławach oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,decyzja staje się ostateczna i
prawomocna (art. 127a kpa).
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