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DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 , art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2aI7 r., poz. 1257), aft. Ia  i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 t.,poz.126l), art.12
ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 częrwęa 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn.zm.), §l7ust.l pkt.l
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakości wody
przęznaczonej do spozycia przezlrudzi (Dz.U. z20I5 r.,poz.l989)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu
publicznego Tyrowo w dniu 18.12.2017 r. opisanej w protokole Nr HK.4022.2.285.12.2017 z
dnia 18.12.2017 r.

Kody próbek

523lOsl2604 sprawozdanię laboratoryjne nr

524lOsl2605 sprawozdanię laboratoryjne nr

525lOsl2606 sprawozdanie laboratoryjne nr

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

s tw i er d,za

1. wygaśnięcie decyĄi wydanej przęz ,Pństwowego Powiatowego Inspektora
S anitarne go w O stródzi e z dnia 27 .l l .20 17 r . znak HK.4022.2.285 .3 .ż0 17

2. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tyrowo w
zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych

Stronal z2

ZnŃ: HK.40ż2.2.ż85.1 4.20 17



uzasadnienie

Decyzjąz dnia 27.1I.2017 r. PPIS w Ostródzie nakazał doprowadzenie wody do
odpowiedniej jakości pod względem mikrobiologicznym w zńryku z wysĘlieniem
zanteczyszczęńamikrobiologicznego w wodociągu publicznym Tyrowo.

Woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.1ż.2017 t., zbńana w
laboratorium WSSE w Olsztynię w zakresie analizowanych parametrów mikrobiologicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zŃącznikv nr 1A oraz 3A do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia ptzęzlńzi (Dz,U. z20|5 r., poz.1989). W związkuzpovłyższym
PPIS w Ostródzie stwierdza przydatność wody do spozycia z wodociągu publicznego Tyrowo
w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych.

Zgodnie z art. 162 organ administracji pństwowej, który wydał decyzję w pierwszej
instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jezeli decyzja stała się bezptzedmiotowa, a stwierdzenie
wygaśnięcia takiej decyzji nakazĄe przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym
lub w interesie strony.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych otaz na podstawie powołanych
wyników badń laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie w tęrminie 14 dni od daty jej
otrzymania do V/armińsko-Mazurskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitamego za pośrednictwem Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ostródzie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobęc Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ostródzię, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitamemu w Ostródzie oświadczęnia a zrzeczeniu się prawa do wnięsienia
odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iż decyĄa podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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