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28 — 425 Zlota 

DECYZJA 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust.1 art.36 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2017 r., poz.1261 ze zm.), § 21 ust. 1, pkt. 1 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r poz.2294) , art. 12 ust.4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2017r poz. 328 ze zm.), art. .104 § 1, art. 

108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. 2017 r. 

poz.1257 ze zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu 

ustalania opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 Nr 36, poz. 203). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań: nr 
LHS.9051.1.203.2018 z dnia 26.04.2018r.oraz r. oraz Nr 1207/PAF/2018 z dnia 02.05.2018 ( data 
wpływu) z wyników badań  jakości wody z urządzenia wodnego wodociągu publicznego Stawiszyce, 
zarządzanego przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej, ul. Parkowa 11, 28 — 
425 Złota 

stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi 

WYMIERZA 
Dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Złota, ul. Parkowa 11, 28 — 425 Złota 
opłatę  w wysokości kosztów badania kwestiodowanych parametrów wody wraz z kosztami 
poboru prób i transportu w kwocie: 127, 43 zł  (słownie: sto dwadzieścia siedem złotych 43/100) 
z obowiązkiem zapłaty na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku 
Zdroju NBP o/okręgowy Kielce 281010 1238 0854 8522 3100 0000. 

UZASADNIENIE 

Decyzję  o przydatności wody do spożycia przez ludzi PPIS w Busku-Zdroju wydał  na 
podstawie przeprowadzonych badań  prób wody, pobranych w dniu 18.04.2018 r., w ramach kontroli 
urzędowej PPIS w Busku-Zdroju oraz na podstawie przeprowadzonych badań  prób wody pobranych 
w dniu 25.04.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej. Badania wody zostały przeprowadzone przez 
Wojewódzką  Stację  Sanitarno — Epidemiologiczną  w Kielcach Dział  Laboratoryjny, ul. Jagiellońska 
68 oraz przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań  Środowiskowych, 28 214 
Kielce. 

W dniu 20.04.2018r. PPIS w Busku-Zdroju wydał  decyzję  znak: SE.Ia-4261/74/18 
stwierdzającą  brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie 
parametru: żelaza µg/I Fe = 244±24 w punkcie poboru Szkoła Podstawowa Miernów , przy 
najwyższej dopuszczalnej wartości 200 µg/1 Fe wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 
2294). 



W dniu 25.04.2018 r. po natychmiastowych działaniach naprawczych właściciel/zarządca wodociągu 
pobrał  próby wody w ramach kontroli wewnętrznej, które wykazały zgodność  parametru żelaza 
z obowiązującymi przepisami. 

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością  
wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu 
publicznego Stawiszyce wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294). Sprawozdania z badań: Nr sprawozdań  nr LHS.9051.1.263.2018 
oraz nr 1207/PAF/2018 

Ponadto stwierdzone nieprawidłowości w dniu 18.04.2018r. powodują  nałożenie opiaty 
w wysokości kosztów badania, poboru prób i dojazdu. Opłatę  za podjęte czynności nałożono 
w oparciu o art.36, ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie 
z którym za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 
pobiera się  opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opiaty ponosi osoba lub jednostka 
organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań  higienicznych i zdrowotnych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania opiat za 
badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. 2010 Nr 36, poz. 203), wysokość  opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się  
na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. Opłatę  naliczono w oparciu o 
załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr 08/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Busku-Zdroju w sprawie opiat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez 
pracowników PSSE wraz z prowadzeniem działalności dodatkowej w zakresie sprzedaży usług 
zleconych. Zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym wysokość  opłaty to 127,43 zł  (w tym: koszt badań  
laboratoryjnych — 30,22 zł, koszt poboru prób 16,50 zł, koszt dojazdu 80,71 zł  ( w tym transport 
WSSE Kielce = 30,56 zł, transport PSSE Busko = 59,15 zł). 

Kwotę  opiaty w wysokości 127,43z1 należy ,wpłacić  na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku Zdroju NBP o/okręgowy Kielce 281010 1238 0854 8522 3100 0000. 
W treści wpłaty należy podać  nr decyzji oraz dokładny adres wpłacającego. W przypadku nie 
wpłacenia powyższej kwoty zostanie ona ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji tj. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.). 

Mając powyższe na względzie wydanie decyzji jest zasadne merytorycznie i prawnie 
uzasadnione. 

POUCZENIE 

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji, zostaną  podjęte czynności 
egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 
2017 r. poz. 1257 ze zm). 
Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, która w stosunku do osób 
fizycznych i prawnych może być  stosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec 
osoby fizycznej w wysokości do 10.000 zł  a wobec osoby prawnej, lub innej jednostki 
organizacyjnej w wysokości do 50.000 zł. 
Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń  zawartych w decyzji winien bezzwłocznie 
zawiadomić  o tym na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Busku Zdroju. 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25 -734 Kielce za pośrednictwem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji 
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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 ostatnia 
ze stron postępowania, decyzja staje się  prawomocna ( art. 127,art.127a i art.129 kodeksu 
postępowania administracyjnego ( tj. z 2017r., poz.1257 ze zm.) 

Otrzymują:  

1Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej 
ul. Parkowa 11,28 —425 Złota 

Do wiadomości:  
1.Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79  
28 —425 Złota  

Wójt Gminy Czarnocin, Czarnocin 100 
28 — 506 Czarnocin 
Księgowość  w/m 
a/a 
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