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Gminny Zakład Komunalny 
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32-740 Łapanów 

 
                                                                                                                                                                                

DECYZJA nr    21 /21 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie           

art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 155 Ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 

2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łapanów  

właściciela Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa z dnia 08 lutego 2021r. (data 

wpływu: 09 luty 2021r.)  

zmienia: 

decyzję z dnia 11 stycznia 2021r., znak: NHK-430-01-10-1/21 (nr 6/21) w ten sposób,  
że uchyla 

punkt 4 decyzji o treści: „Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Bochni pozytywny wynik badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A   zgodnie      

z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)”, 

w terminie do dnia 09 lutego 2021r. 

i nadaje brzmienie: 

punkt 4 decyzji o treści: „Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Bochni pozytywny wynik badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A   zgodnie      
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z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)”, 

w terminie do dnia 15 lutego 2021r. 

UZASADNIENIE 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem nr 16/Z/2021 z dnia 08 stycznia 2021r., próby wody pobranej dnia         

05.01.2021r. na zlecenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Kobylec 64a przedstaw  

i stwierdzeniu przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametru: 

- mętność, która wyniosła 1,8 NTU ( wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez 

konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU), wydał 

decyzję nr 6/21 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w 

Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa. 

W dniu 09 lutego 2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego          

w Bochni wpłynęło pismo Wójta Gminy Łapanów właściciela Gminnego Zakładu 

Komunalnego informujące o wykonanych działaniach   naprawczych ( płukaniu filtrów, 

osadników koagulacyjnych i sieci wodociągowej) oraz, że pobór próby wody został zlecony 

do laboratorium jednak ze względu na terminy wykonania badań w laboratorium czas ich 

wykonania się wydłużył.  

Po przeanalizowaniu przedmiotowego pisma oraz całości dokumentacji zgromadzonej w PSSE 

Bochnia ( mając na uwadze pismo z dnia 23.07.2020r.  z treści, którego wynika, że Gmina 

Łapanów otrzymała dotację 1.9 mln z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Poprawa gospodarki wodnej          

i kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów ) dotyczącej Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia 

Chrostowa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni uznał, że argumenty 

powołane w piśmie zasługują na uwzględnienie i postanowił uchylić decyzję z dnia             

11 stycznia 2021r., znak: NHK-430-01-10-1/21 (nr 6/21) w zakresie punktu 4 i orzec jak na 

wstępie.  

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje,                     

iż nie wykonanie pkt 4 przedmiotowej decyzji w ustalonym terminie skutkować będzie 

wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w stosunku do Strony. 

Mając na uwadze powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni 

postanowił jak w sentencji. 

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do czasu 

wykonania zarządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa 
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osób korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu. O wszelkich nieprawidłowościach 

w zakresie jakości wody do spożycia na obiekcie należy na bieżąco informować Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.  

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Bochni 

 

mgr inż. Halina Bielec 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          ……………………………………………………………………. 

                                                                                                                                     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bochni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 Kpa). 
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni. 
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn.zm.). Grzywny  
w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby 
fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych  
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone 
kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł. 
4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 
tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec  się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Zgodnie z art. 130 kpa   
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:  
1)  decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);  
2)  decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy  
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem               
wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. 
Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji 
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Otrzymuje: 
1 x Adresat  
1 x Wójt Gminy Łapanów – do wiadomości – e-PUAP 
1 x Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca  
1 x Wójt Gminy Bochnia – do wiadomości – e-PUAP 
1 x Wójt Gminy Gdów – do wiadomości – e-PUAP 
1 x Starostwo Powiatowe w Bochni – do wiadomości – e-PUAP 
1 x Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni – do wiadomości – e-PUAP  
1 x a/a  /HZZ/HDiM/HP/EP 
Wyk. mgr R. Cholewa, tel. 14 61 239 47 wew. 15  

 


