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DECYZJA  nr      156 /17 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1,  

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 104, oraz art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia               

14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 

poz. 23), § 3 ust.1, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015              

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz.1989)                

i art. 12 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139),                    

po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej dnia  9 sierpnia 2017r.   punkt poboru: 

1.  Stacja Uzdatniania Siedlec  (sprawozdanie z badań nr LW/2939/NS/2017 z dnia 

23.08.2017r.) 

 

stwierdza 

wygaśnięcie decyzji nr 38/17 z dnia 03 marca 2017r., znak:   NHK-430-01-09-4/17, oraz 

 

orzeka 

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec  

opartego na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Siedlec Gminnego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlec 250, 32-744 Łapczyca 
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Uzasadnienie 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w dniu 03 marca 2017r. wydał decyzję 

nr 38/16, znak: NHK-430-01-09-4/17 dopuszczającą rozprowadzanie wody do spożycia         

w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania 

MPWiK w Bochni. Stacja Uzdatniania Siedlec została wyłączona z eksploatacji.  

Zarządca obiektu pismem z dnia 7 lipca 2017r. znak GZWiK. 7033.175.2017 zwrócił się do 

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie 

wydania oceny nowej technologii uzdatniania wody.  

Zgodę otrzymał decyzją   nr 78/2017 znak: NS.903.41.2017 z dnia 20 lipca 2017r.                  

Po wdrożeniu nowej technologii na produkcję wody na powyższej stacji zostały                

przez zarządcę pobrane próby wody, które miały potwierdzić skuteczność działania 

zastosowanych urządzeń. 

W dniu 27 lipca 2017r. zostały pobrane przez GZWiK w Siedlcu próby wody, które miały 

potwierdzić skuteczność zastosowanej technologii. Próby te zostały zbadane w  laboratorium 

Jars Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, akredytacja nr AB1095.                 

Wyniki powyższych prób zostały przedłożone PPIS w Bochni w dniu 04 sierpnia 2017r.  

W dniu 09 sierpnia 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w ramach 

sprawowanego nadzoru pobrał próbę wody w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie           

z § 16 ust.3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). 

stwierdzenie przydatności wody do spożycia po wykonaniu działań naprawczych nastąpi po 

wykonaniu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolnego badania wody  

mającego na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3.  

Wynik badania powyższej próby PPIS w Bochni otrzymał w dniu 24.08.2017r. 

Próba została zbadana w dziale laboratoryjnym WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 

Kraków, akredytacja nr AB 601. Na podstawie otrzymanego wyniku badania wody                        

nr LW/2939/NS/17 nie stwierdza się nieprawidłowości. Wszystkie zbadane parametry 

spełniają wymagania zawarte w powyżej cytowanym rozporządzeniu. 

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony.  

Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia 

społeczności w wodę o dobrej jakości.  

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak 

w sentencji. 


