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D ecyzja
Działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz.U.2017.1261)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017.1257)
- art. 12 ust. 1, 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
1zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.2017.328)
- § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989)
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań/pomiarów Nr SB/15471/03/2017 z dnia
2 marca 2017 r.; Nr SB/16038/03/2017 z dnia 3 marca 2017 r.; Nr 14/N/PHK/2017 z dnia
1 czerwca 2017 r.; Nr 21/N/PHK/2017 z dnia
31 sierpnia 2017 r.
Nr OLT.LAI.9052.2.46.2017 z dnia 4 września 2017 r.; Nr HK.277.2017 z dnia 8 września
2017 r.; Nr OLR.LHK.9052.1.457.2017 z dnia 5 września 2017 r.; Nr 67/S/PHK/2017 z dnia
4 października 2017 r.; Nr 88/S/PHK/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.;
Nr SB/117218/11/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.; Nr BRC/1/7803/2017/RT z dnia
24 września 2017 r.; Nr BRC/1/7803/2017/RD z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącymi
wodociągu sieciowego Szydłowiec
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

stwierdza
przydatność wody do spożycia.
U za sad nien ie
W dniach 29 maja i 28 sierpnia 2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych
w SUW Szydłowiec; Szkole Podstawowej Trześń 87; Hotelu Rado w Woli Chorzelowskiej 56B
pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Ponadto w dniach 22 lutego, 13 września
i 2 października 21 listopada 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze stałych punktów
monitoringowych zlokalizowanych w SUW Szydłowiec; Szkole Podstawowej Trześń 87; domu
mieszkalnym w Szydłowcu 27; domie mieszkalnym w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 19 pobrano
próbki wody do badań laboratoryjnych.
Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w w/w punkach poboru próbek wody
oraz monitoringu przeglądowego- SUW Szydłowiec, Hotel Rado w Woli Chorzelowskiej 56B
odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy Mielec oraz Prezydent Miasta Mielca jest zobowiązany do poinformowania
mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu sieciowego Szydłowiec.
Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu orzeka jak
w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za
pośrednictwem
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w
Mielcu,
ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 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
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z u p o w aźaieisisi
Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego
W

Mielcu

Otrzymują:
1. EURO-EKO Media Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
2. Wójt Gminy Mielec, 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5
3. a/a
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