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DECYZJA 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach działając                      

na podstawie:  

− art. 4, ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)  

−  art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  

 

STWIERDZA 

 

wygaśnięcie decyzji z dnia 20.11.2019 r. znak: HK-431-43/19, dotyczącej braku 

przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, produkowaną na terenie miejscowości Bobowa przez Gminną Jednostkę 

Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6 A, 38-350 Bobowa. 

 

UZASADNIENIE 

 

W  dniu 18.11.2019 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych  w ramach bieżącego 

nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkowaną na terenie 

miejscowości Bobowa przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej,  

ul. Bohaterów Bobowej 6 A, 38-350 Bobowa. Przeprowadzone badania wykazały 

zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody oraz nieakceptowalny zapach w próbce pobranej  

na stacji uzdatniania wody. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Gorlicach w dniu 20.11.2019 r. wydał decyzję z rygorem natychmiastowej 

wykonalności, nakazując podjęcie działań naprawczych celem zapewnienia w wodociągu, 

wodę do spożycia zgodną z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

W dniu 22.11.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Gorlicach wpłynęły raporty z analiz wody nr: LJ/6329/W/5448/19, LJ/6330/W/5449/19, 

LJ/6331/W/5450/19, LJ/6332/W/5451/19 z dnia 22.11.2019 r., przeprowadzonych  

Gminna Jednostka  
Usług Komunalnych w Bobowej 
ul. Bohaterów Bobowej 6 A 
38-350 Bobowa 
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przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o.,  

ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło, potwierdzające wykonanie nakazu określonego w decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 20.11.2019 r.,  

znak: HK-431-43/19, dotyczącego udokumentowania zdrowotnej jakości wody  

w przedmiotowym wodociągu. 

W związku z powyższym, stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych 

parametrów, odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

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

przez ludzi i woda nadaje się do spożycia. 

 

 

W świetle powyższego istnieją przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji  

nr HK- 431- 43/19 z dnia 20.11.2019 r. w przedmiotowej sprawie. 

 
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Gorlicach 
 

mgr Jadwiga Wójtowicz 

Dokument podpisany elektronicznie 

 
 

 

 

 

 

POUCZENIE 

 

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach w terminie 14 dni  od dnia doręczenia. 

2. Zgodnie z przepisem art. 41 §1 i §2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele   
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny korespondencji należy powołać się na znak sprawy. 

3. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia.  
4. Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania ma ten skutek,            

że decyzja staje się ostateczna i prawomocna – strona nie może zaskarżyć  
jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż 

jedna strona, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem złożenia oświadczenia  

o zrzeczeniu się odwołania przesz ostatnią ze stron. Powyższe oświadczenie strony mogą 
złożyć przez ustanowionego pełnomocnika. 

 

Otrzymują:                                                                                                                                        

1. Adresat 
2. Burmistrz Bobowej (e-puap) 

3. Starosta Gorlicki (e-puap)  

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach, ul. Kościuszki 41 a (e-mail) 
5. EP w/m 

6. HŻŻiPU w/m 
7. HDiM w/m 

8. Aa 

 
Wyk.: I. Jasińska, tel.: 183537343 wew.36 


