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DECYZJA

Na podstawie ań.4 ust. 1 pkt 1, ań.37 ustawy z dnia 14.03.1985r. oPaństwowej lnspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z2019r. poz.59), art. 10 2, art. 104, art. 162 1 pkt 1 ustawy zdnia
14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz, 2096
zpożnielszymi zmianami), art. 12 ust. 5 ustawy zdnia7 czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z2al8r, poz. 1152 z poźniejszymi zmianami),

3 ust.,l pkt 1, ust.3 pkt1, 21 ust. 1 pkt1, ust.8,zał. Nr1częścAtab.l,zał. Nrl częścCtab, 1 Ip. 1do
rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 07.12.2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz.2294),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w ramach nadzoru
sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w dniach: 24.07.2019r., 30.07.2019r. a 31.07.2019r. z urządzen
wodociągowych wodociągu Lesica,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica,
gm. Piekoszów.
Wygaśnięcie decyzji z dnia 10,07.2019r., Nr SE la -4261 l240 l 19.

uzasadnienie

Przeprowadzone analizy probek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica,
gm. Piekoszów w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej, w dniach:

24.07.2019r.
- sprawozOanie z badań Nr LHS.9O51.2.1208.2019, kod próbki Nr 1199/OBŚ/SP119, przepompownia wody
w Gałęzicach,

- sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.1209.2019, kod
Bławatkow ul, Słoneczn a 22, kuchnia,

probki Nr 1200/OBŚ/SP/19, Usługi Agroturystyczne

- sprawozdanie zbadan Nr LHS.9O51.2.1210,2019, kod probki Nr 1201/OBŚ/SP/19, ujęcie wody Lesica,
_ sprawozdanie z badan Nr LHS.9o51.2.1211.2019, kod probki Nr 1z12toBŚlsplt9, PHU PoL - PARTS

w WesołĄ 2, łazienka na parteze,
30.07.2019r.
_ sprawozdanie zbadan Nr LHS.9051.1.636.2019, kod próbki Nr630/oaŚfl\ll9, Blok Nr4 osiedle Skałka,
-sprawozdanie z badań NrLHS.9051.1.656.20,t9, kod probki Nr632/OBŚ/N/19, Usługi Agroturystyczne

Bławatkow ul, Słoneczna 22,
31.07,2019r.
- sprawozdanie z badan

w Gałęzicach,
- sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.1244,2019,

w Wesołej 2, łazienka,
kod probki Nr 1236toBŚlsplt9, PPHU PoL - PARTS

- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1245.2019, kod
- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2,1246.2019, kod

Bławatkow ul. Słoneczn a 22, kuchnia,
- sprawozdanie z badan Nr LHS.9}51,2,1248.2019, kod probki Nr 12391OBŚ/SP/19, budynek mieszkalny

Miedzianka 49, kuchnia letnia,
- sprawozdanie z badan Nr LHS.9O51.2.1249.2019, kod próbki Nr 124O1OBS/SP/19, budynek mieszkalny

Charęzow 14, kuchnia letnia,
- sprawozdanie z badan Nr LHS.9O51.2.1253,2019, kod probki Nr 1247tOBŚ/SP/tg, Nordkalk Sp. z o.o.

w Miedziance, biurowiec, pokoj socjalny nr 209,
- Sprawozdanie z badan Nr LHS.9osl,z.1254.2019, kod probki Nr 1248loBŚ/SP/19, osiedIe Skałka, blok

nr 4, kran na zewnątrz budynku, ,

_ sprawozdanie z badań NiLHS.gos1.2.1255,2019, kod probki Nr 1249/OBŚ/SP/19, budynek mieszkalny
Charęzow 7, kuchnia,

Kielce, 2019-08-07

Nr LHS.9}51 21243.2019, kod probki Nr 1235/oBŚ/SP/19, przepompownia wody

probki Nr 1237IOBŚ/SP/19, ujęcle wody Lesica,
probki Nr 1238/OBS/SP/1 9, Usługi Agroturystyczne



- sprawozdanie z badan Nr LHS.9051.2.1256.2019, kod probki Nr 1250/OBŚ/SP/19, budynek mieszkalny
Gałęzice 8, kuchnia,

-sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2,1257.2019, kod probki Nr 1251IOBŚ/SP/19, hydrofornia na terenie
Zakładu Nordkalk Sp. z o.o., 

:

wykazały, iż w badanym zakresie woda z tych urządzeń spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte
w zał. Nr 1 częśc A tab.1, zał. Nr 1 częśc C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia
07,12.2al7r, w sprawie jakości wody pżeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

\N związku z powyzszym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie
przepisów prawa cytowanych w osnowie decyzji, stwierdza pzydatnośc wody do spożycia przez ludzi
w zakresie parametrów mikrobiologicznych z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica, gm. Piekoszów.
Ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną na podstawie art. 10 2 odstępuje się rowniez
od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 1 wyzej wymienionej ustawy.

Jednocześnie ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzic zgodnie z art, 162 1

pkt 1 ustawy zdnia 14.06,1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz,U. z2018r,
poz,2096 zpóżniejszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z dnia 10.07.2019r., Nr SE la - 4261 l 240 l 19,
gdyż wobecnym stanie woda zpuedmiotowego wodociągu odpowiada wymaganiom zawańym w zał. Nr 1

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

izbiorowym odprowadzanlu ściekow (tekst jednolity Dz, U. z2al8r. poz. 1152 z poźniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Piekoszow i Burmistz Miasta i Gminy Chęciny są zobowiązani do informowania mieszkańcow
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokzyskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4,

25-819 Kielce.
Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplażach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (ań. 127 1 i 2, art.129 1 i 2
Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję,
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzec.zeniu się prawa do wniesienia odwołania pzez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji
(ań, 130 3 pkt 1 Kpa).
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Otzymuj ą (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):
1. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszow.
2. Wójt Gminy Piekoszow ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszow.
3, Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach uI. Małogoska 13,26-060 Chęciny.
4. Burmistz Gminy i Miasta Chęciny Plac2 Czenruca 4,26 - 060 Chęciny.
5. Nordkatk Sp. zo. o. Zakład w Miedziance, Miedzianka, 26-065 Piekoszow.
6. Nordkalk Sp. zo,o. Pl. Na Groblach 21,31-101 Kraków.
7, aa.
Ks

ffi
$,ETAq'


