
Elbląg , 29,11 ,2019 r.

Gmina Godkowo
Zakład Usług Komunalnych
w Godkowie
14-407 Godkowo

Decyzja

Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 Kpa (t. j. Dz. U.
z2018 r. poz.2096 zpoźn.zm.)

uchyla

decyzję Nr 14 z dnia 26.11 .2019 r, znak, HK,4410.385.2019.AD.7 w sprawie braku
przydatnoŚci wody do spożycia w wodociągu sieciowym Godkowo, gmina Godkowo.

uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zapis 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi
(Dz, U. z 2017, poz,2294), ktory stanowi, że organy Panstwowej lnspekcji Sanitarnej
wykonują badania wody po zakończeniu dzlałan naprawczych, w dniu 27.11.2019 r.

certyfikowani próbkobiorcy tut. Stacji pobrali do badan kontrolnych probki wody, w ce]u
sprawdzenia, czy woda spełnia wymagania obowiązujących norm, Analizy wykonan e przez
WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym akredytację PCA , znak akredytacji
AB 618, wykazały, iżjej jakośó odpowiada normom zawartym w załączniku nr 1: w części A
Tabela 1. oraz w części C Tabela 1 lp. 1. Wyniki badań wykonanych w WSSE w Olsztynie
Laboratorium w Elb!ągu, potwierdziły skuteczność, przeprowadzonych przez Gminę
Godkowo Zakład Usług Komunalnych w Godkowie, działan naprawczych obejmujących
również analizy laboratoryj ne.
W związku z powyzszym Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał, że
decy4a Nr 14 z dnia 26.11.2019 r. stwierdzająca brak przydatnosci wody do spozycia przez
ludzi w wodociągu sieciowym Godkowo jest bezprzedmiotowa . Za uchyleniem tej decyzji
przemawia więc słuszny interes strony - Gminy Godkowo Zakładu Usług Komunalnych w
Godkowie a także (przede wszystkim) interes społeczny.

pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-
Mazurskiego Państwowego Wojewodzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w
dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o którym
mowa powyzej . Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną
z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświad czenia o zrzeczeniu się tego prawa,
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