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DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 pld 1, ant. 37 ustawy z dńa 14 marca 1985 r. o Panstwowej

Inspekcji Sanitamej (Dz.U.z20I7 t.,poz.726lzpóźn.zm,.), art. 104 iart. 16ż § 1pkt 1

ustawy z dńa 14 częrwca 1960 Kodeks poĘpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r,
poz.l257 zpóźn.zm),

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody w ramach nadzoru sanitarnego w wodociągu
publicznym Pietrzwałd w dniu 23.07.2018 r. opisanej w protokole Nr HK.4022.2.236.6.2018
zdńa23.07.2018 t.

Kody próbek

269lOs/l494 sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiZ-OBwlI494l2018

272lOs/I495 sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiZ-OBWlL495l20I8

27IlOslI496 sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiZ-OBWlI4g6l20I8

Państwowy Powiatowy Inspektor §anitarny w Ostródzie

stwierdza
wygaśnięcie decyzji wydanej ptzęz Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Oshódzi e z dńa 17 .07 .2018 r. znakHK.4022.2.236.3.2018

przydatność wody do spozycia pruez ludzi z wodociągu publicznego Pietrnvałd w
zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych.

UZASADNIENIE

Decyzjąz dńa 17 .07.2018 r. PPIS w Ostródzie nakazń między innymi doprowadzió
wodę z wodociągu publicznego Pietrzwałd do odpowiedniej jakości pod względem
mikrobiologicznym.

'Woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 23.07.2018 r., zbadana w
laboratorium WSSE w Olsztynie w zakresie analizowanych parametrów mikrobiologicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączńku nr 1 częśó C do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 201,7 r. w sprawie jakości wody
ptzeznaczonej do spoĘcia ptzęz ludzi (Dz. U. zż0I7 r.,poz.żż94). W zwiękuzpowyższym
PPIS w Ostródzie stwierdza przydatnośó wody do spozycia z wodociągu publicznego
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Zgodńe z art. 162 organ administracji pństwowej, który wydał decyzjęw pierwszej
instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyĄa stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie
wYgaŚnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym
lub w interesie strony.

V/ wYniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych
wyników bńńlaboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak vlyżej.

Od decYzji niniejszej przysługuje stronie odwołarrie w terminie 14 dni od daĘ jej
otrzYmania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego tnspet tÓ.a
Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Irrspektora Śanitarnigo w
Ostródzie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złzec siępruiru do
wniesienia odwołania wobec Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitńego w
Ostródzie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu
InsPektorowi Sanitamemu w Ostródzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania Ptzez stronę postępowania, decyzjastaje się ostatecznai prawbmocna, co oztlacza,
iŻ decYĄa podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwo ści zaskarżenia decyzji
do Woj ewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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