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Elbląg, 26.09.2017 r.

Decyzja

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 155 § 1 i 2 Kpa

uchyla

decyzję Nr 12 z dnia 21.09.2017 r. znak. HK.4410.369.2017.AD.6 w sprawie braku
przydatności wody do spoźycia w wodociągu sieciowym Pasłęk,

uzasadnienie

W dniach: 21.09,2017 r.,22.Q9.2Q17 r.,24,09.2017 r, pobrane zostały próbki wody do
badań przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - Jednostka
Operatorska - Sp. z o.o., w ramach kontroli wewnętrznej, z wodociągu sieciowego Pasłęk.
Analizy wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Ściekow w Ząbrowie, Centralnego
Wodociągu Zuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, posiadającym akredytację
PCA, znak akredytacji AB 925, wykazały, iz jej jakośc odpowiada normom zawańym
w załączniku nr 1A, 3A do rozpouądzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie jakości wody pżeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2015, poz.1989).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał, że
decyzja Nr 12 z dnla 21.09.2017 r. stwierdzająca brak przydatności wody do spoźycia pvez
ludzi w wodociągu sieciowym Pasłęk jest bezprzedmiotowa. Za uchyleniem tej decyzji
przemawia więc słuszny interes strony - Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych
w Pasłęku, atakże (przede wszystkim) interes społeczny.

Od niniejszej decyĄi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-
Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 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 pzysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o ktorym
mowa powyźej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną
z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zueczeniu się tego prawa.

Otrzvmuią:

O Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku
Jednostka Operatorska - Spółka z o,o.
ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk
Burmistz Pasłęka, Urząd Miejskiw Pasłęku
14-400 Pasłęk, Plac Sw. Wojciecha 5
Powiatowy l nspektorat Weterynarii
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108
Sekcja nżżiptl wtm
WSSE w Olsztynie
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