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DECYZJ A

Działając na podstawie:

art, 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03,1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej

(tJ.Dz.lJ, z 2O|5 r.,poz.1,4l2 zpożn. zm.),

art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2OO1, r. o zbiorowym zaoPatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzantu ścieków (tj.Dz.IJ. z20\5 r., poz. 139),

§ 7 rozporządzenta Ministra Zdrowia z dnta 13 listopada20l5r. w sPrawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. lJ,zż0l5r., poz. 1989),

_ art. 104 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Arlministracyjnego (tekst jednolity: Dz, IJ. z 2016 r,.

poz.23);

oTaz na podstawie wniosku przedłożonego przęz Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanaltzacjt

Sp, z o.o. z dnia}4,Il.2016 r. wraz z zńącznl|<aml,

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w sochaczewie

zatwierdza udokumentowany system zarządzania funkcjonujący w Laboratorium wodno _

Ś;i.[Ń- Zal<ladu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. , Al. 600 - lecia 69,

96 _ 500 Sochaczew obeimujący obszar pobierania próbek i badań chemicznYch, właŚciwoŚci

fizycznych oraz milcrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi.

zatvvier dzenie traci ważność dnia 3 1. 1 2,2017 r,

uzasadnienie

Zgodnieztreściąart. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ona ,,powołana

do realizńcji zadań , ,o-k nru zdrowia publicznego, a w szczególnoŚci poPrzez S?rawowanie nadzoru

nad wąrunkami higieny środowiska - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzYstnYm

wpłyaem szkodliwiści i uciązliwości środoyliskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tYm

chorób zakaźnych i zawodowych".

Właściwoś ó rzeczową organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej okreŚla się zgodnie

zbtzmtenlem art. 12 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie zktórym,,w rozumieniu Kodeksu postęPowania

administracyjnego, w sprawach należących do zalcresu zadań i komPetencji Państl,t'owej InsPekcii

Sanitarnej,-jrruli ustawa nie stanowi inaczej, organem właŚciwym jest pańsnuowY PowiatowY' lub

pansrw owy graniczny inspektor s anitarny " .
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WłaŚciwoŚĆ miejscowąww. organów ustala się zgodnie zbrzmieniem art. 21 § 1 pkt 3 k.p.a.,zgodnie zktotYm,,właŚciwoŚĆ miejscowąorganLl admiiistrącji publicznej ustala się": (...) w rniych
sPrawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braiu zamieszkantia'w kraju -według miejsca PobYtu StronY tub jednej ze stron; jezeli zadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania
(siedziby) lub pobytu ,,* krcliu",

Ze względu na PowyŻsze przepisy oraz miejsce prowadzonej działalności, właściwym
w sPawie organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jesi eaRstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w sochaczewie.

W dniu 04,11,2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie wpłynął
wniosek Prezesa 7,akładu Wodociągów i Kanali iacjl - Sochaczew Sp, i o.o. wraz z załączonymi
dokumentami w celu zatwięrdzenia udokumentowanego systemu zarządzania funkcjonującegow Laboratorium Wodno - Sciekowym,Zakładu Wodoci&O* i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.zlokaltzowanęgo PTZY Al. 600 - lecia 69 w Sochaczeiie obejmuj ący"obszar pobierania próbeki badań chemicznYch, właściwośct ftzycznych otaz mikrobioloói.r"v.r, wody do spozycia przezludz| W związku z PovvYższym Państwowy Powiatowy Inspektoi SŃtarny w Sochaczewie w dniu14jL20I6r., wystąpił pismem, znak: HKN.6030.1L.Z.1.2016r. do Kierownika Laboratorium
Badania WÓd PSSE w Płocku z Prośbą o dokonanie oceny przedłożonej przezPaństwa dokumentacjicelem zatwierdzenia udokumentowanego systemu jaioSci p.o*ud'rorry"h bad,ań wody przezLaboratorium Wodno - Ściekowe ZakładuWÓdociągół iKanalizacji -Sochaczew Sp. z o.o.

Po przeanalizowaniu otrzymanej w dniu 2l.n.ż0l6 r. oceny Kierownika Laboratorium
Badania WÓd PSSE w Płocku oraz po zapoznaniu się z pism.- pr.r., a ZW1K _ Sochaczew
SP, z o.o. z dniaLg.I1.2016r., Państwowy Powiatowy Inspektór Sanitarny w Sochac zewie zatwietdza
udokument9lulY sYstem jakoŚci prowadzonych badin wody przez Laboratorium Wodno
Sciekowe ZakŁadu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o., Al. 600 - lecia 69w Sochaczewie do wYkonywania badań jakości wody ptzeznaczonej do spozyc ia przez 1udziw zakresie: Pobierania Próbek do badań, pararnetrów-w-obsząrze baiań ązylcoillemiiznych oraz
b adań mikr ob i o l o gi c zny c h w o dy

pouczenie

Od decYzji PrzYsługuje prawo wniesienia odwołania się do Państwowego Wojewódzkiego
InsPektora Sanitarnego w Warszawle za pośrednictwem państwowego powia]towegó Inspektoia
Sanitarnego w Sochaczewie w terminie l4 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
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