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D ec yzja

Działając na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz.U.2017.1261 zpóźn.zm.)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018.2096 z późn. zm.)
art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.2018.1152 z późn. zm.)
§ 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań/pomiarów Nr 6/N/PHK/2018 z dnia 1 marca
2018r.; Nr SB/20826/03/2018, Nr SB/20827/03/2018, Nr SB/20828/03/2018 z dnia 15 marca
2018r.; Nr 15/N/PHK/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.; HK.215.2018 z dnia 22 czerwca
2018r.; Nr OLR.LHK.9052.1.310.2018 z dnia 3 lipca 2017r.; Nr 23/N/PHK/2018 z dnia
31 sierpnia 2018r.; Nr SB/89379/09/2018, Nr SB/89380/09/2018, Nr SB/89381/09/2018
z dnia 17 września 2018r.; Nr SB/101004/10/2018 z dnia 12 października 2018r.; Nr
SB/128712/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.; Nr SB/129831/12/2018 z dnia 18 grudnia
2018r. dotyczącymi wodociągu sieciowego Wampierzów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

stwierdza
przydatność wody do spożycia.
U za sad nien ie

W dniu 26 lutego 18 czerwca i 27 sierpnia 2018r. w ramach nadzoru sanitarnego nad
jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych punktów monitoringowych
zlokalizowanych w SUW Wampierzów, Szkole Podstawowej Wadowice Górne 111, Szkole
Podstawowej Zabrnie 85, Szkole Podstawowej Wola Zdakowska 44, Szkole Podstawowej
Rydzów 33, Urzędzie Gminy Wadowice Górne 116 pobrano próbki do badań laboratoryjnych.
Ponadto w dniu 13 marca 10 września, 9 października i 10 grudnia 2018r. w ramach
kontroli wewnętrznej ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW
Wampierzów, Szkole Podstawowej Izbiska 71, Szkole Podstawowej Wampierzów 81, Szkole
Podstawowej Wadowice Górne 111, Urzędzie Gminy Wadowice Górne 116, Szkole
Podstawowej Wola Wadowska 44 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.
Badana woda w zakresie monitoringu parametrów grupy A (kontrolnego) w w/w punkach
poboru próbek wody oraz monitoringu parametrów grupy B (przeglądowego)- Szkole
Podstawowej Zabrnie 85, Szkole Podstawowej Wampierzów 81 odpowiada wymaganiom

Wójt Gminy Wadowice Górne i Wójt Gminy Mielec są zobowiązani do
poinformowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu sieciowego Wampierzów.
Na podstawie art. 4 ust l.pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej- do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: higieny środowiska,
a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z art. 36 ust 2 w/w
ustawy- za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem
bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się
opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań
higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.
W myśl art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego- organ administracji
publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą
sprawę w danej instancji.
Zaś art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa- nadzór nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia przez łudzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- właściwy państwowy inspektor
sanitarny na podstawie sprawozdania, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody,
sprawozdań przekazywanych przez podmioty, z wykonania badań jakości wody realizowanych
według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez
podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodności
stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone
w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny
ryzyka 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. Natomiast § 22 ust. 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia mówi:
Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje
okresowe oceny jakości wody. Oceny, zawierają informacje dotyczące spełnienia na
nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz
parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa
zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony
zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości
wody w okresie, dla którego opracowywana jest ocena. Oceny, o których mowa, służą do
przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych
do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
orzeka jak w sentencji.
P ouczenie
Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za
pośrednictwem
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w
Mielcu,
ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec

