
wykazały, iż w badanym zakresie woda z tych urządzeń spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte
w zał, Nr 1 częśc A tab.1, zał. Nr 1 cześć C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia
07.12.2017r.vlsprawie jakościrvodyprzeznaczonejdospozycia przez|udzi (Dz. tJ. z2al7r.poz.2294).

\N związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanltarny w Klelcach, na podstawie
przepisow prawa cytowanych w osnowie decyzji, stwierdza przydatnosc wody do spozycia pizez ]u,];

w zakresie parametrów mikrobiologicznych z urządzeń wodociągowych wodociągu |-esica, Em Piekcszów
Ze wzg!ędu na grozącą niepovuetowaną szkodę materialną na podsiawie art. 10 § 2 odstępule się rowni*z
od zastosowania w przedmiotowej sprawie ań. 'l0 § 1 wyzejwymienionej ustawy.

Jednocześnie ze względu na słuszny interes społeczny nalezało stwierdzić zgodnie z art 162 § 1

pkt 1 ustawy z dnia 14.a6.,1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 20i8r
poz. 2096 zpóżnielszymi zmianami) wygasnięcie decyzji z dnia 22,a8,2al9r., Nr SE la- 4261 / 300 / i9,
gdyz w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociągu odpowiada wyrrraganiom zawartym w zał, Nr 1

część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab, 1 lp, 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia,
Zgodnie z ań. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

izbiorowym odprowadzaniu ściekow (tekst jednol|Iy Dz.U"z2019r. poz. 1437 z poźniejszymi zmianarni)
Wo;t Gminy Piekoszow i Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny są zobowiązani do informowania mieszkańcot^;
o jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi.
Pouczenie:

od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Swiętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego
ul, JagieIlońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Faństwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego ui, Skibińskiego 4.

25-8'19 Kielce.
odwołanie wlnno być wniesione w drryóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (,ań.. 127 § 1 i 2, a ń,1 29 § 1 i 2
Kpa)
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 do wniesienia odwołania przez osiall',:.',

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygorem natychmiastowe1 wykonalności de c'r':;i

(ań.130§3pktlKpa),

Pa ń stwory Pouliato4,_Ęspekbr
Sanitamvwrł(6Ę|tvlŁ

luh" mpd. GnźyńńtĘallsha@4s
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Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem
1, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszcw
2. Wójt Gminy Piekoszow ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszow.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny,
4. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Plac 2 Czerwca 4, 26 - 060 Chęciny.
5. Nordkalk Sp. z o. o,Zakład w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszow,
6. Nordkalk Sp, z o.o. Pl. Na Groblach 21,31,101 Krakow.
a^^l ad.

v


