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ON-HK.9020.1.245.2022

Konin, dnia 19 maja 2022 r.

DECYZJA NR M/ON.HK/83/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdań
z badań wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego KoninKurów, ul. Łąkowa 1 Nr W-341/2022 z dnia 15.04.2022 r. OL PSSE w Koninie
i Nr N/1089/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 04.05.2022 r. LBWiG w Poznaniu
stwierdza:
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Konin-Kurów,
ul. Łąkowa 1 administrowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin.
UZASADNIENIE
W dniu 11.04.2022 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody
w wodociągu publicznym Konin-Kurów, ul. Łąkowa 1 próbkobiorca Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Koninie pobrał próby wody uzdatnionej w ramach monitoringu grupy
B - sprawozdania Nr W-341/2022 z dnia 15.04.2022 r. OL PSSE w Koninie i Nr N/1089/2022/LBWG/PCH/ z dnia 04.05.2022 r. LBWiG w Poznaniu
Analiza

powyższych

sprawozdań

wykazała,

że

woda

spełnia

wymagania

określone

w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Niezależnie od powyższego w kwietniu 2022 r. przedsiębiorca wykonał zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym z PPIS w Koninie badania w ramach bieżącego nadzoru w zakresie monitoringu
grupy A – sprawozdania Nr W-335-337/2022, Nr W-338-340/2022 i Nr W-342/2022 OL PSSE
w Koninie wszystkie z dnia 14.04.2022 r.
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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 (Dz. U. poz. 2294) właściwy państwowy
inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia,
w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty,
o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla
tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące
badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, 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, o której mowa w § 12, 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. Wobec
powyższego organ zgodnie z tym przepisem stwierdził przydatność wody do spożycia.
Strona pismem z dnia 09.05.2022 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania.
Pismem z dnia 10.05.2022 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania umożliwiając
stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona
nie skorzystała z ww. prawa.
Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak
w sentencji.
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
ul. Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin (ePUAP).
2. Prezydent Miasta Konina
pl. Wolności 1, 62-500 Konin (ePUAP).
3. a/a.
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