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DECYZJA
Dz_lałąą_snąLo j§tąyiig_1

. ań. l pkt 2, art. 4 ust,1 pkt. 2, art.12 ust.l, ar1.37 ust.l ustawy z dnia 14.03,1985r o Państworvej
Inspekcj i Sarritanrej (tj. Dz. U . z 201 7 r., poz. 1261),

art. 12 ust. 4 ustawy z dnia J częrwca 200l r. o zbiorowyt"l,1 zaopatrzeniu w wodę i zbiorowytn
odprowadzaniu ściekórv (Dz. U. z2017 r.,poz.32B),

§ 7.1, § ],2,§7.4, § 7.5 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości
wody przezrlaczonej do spozycia przezlttdzl (Dz. U, z2015r., poz. 1989),

art. 2l §i pkt, 2, al1, 104 §1, aft- I21 §1 i2, aft. 12'7a §l i 2, ar1.130 §2 trstawy z dnia 14 czerwca
l960r. Kodeks Postepolvania Admirristracyjnego (tj. Dz. U.zż017 r..poz.l257)l

oTaz na podstawie wniosku przedłożonego ptzez Prezesa Zakładu Wodociągow i Kanalizacji
Sp. z o.o. z dnia 08. 1 1 .20 l 7 r. wtaz z załączntkamt

Państwowy l'owiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewic

zatwierdza udokumcntowany system zarządzania funkcjonujący w Laboratorium Wodno -
Ściekowym Zakladu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o., Al. 600 - lecia 69,
96 - 500 Sochaczew obcjmuiqcy obszar pobierania próbek i badąń chenticznych, wlaściu,ości

.fizl,cznych or cłz mikr obi olo gi c znllch v, ocly do s: pożycia prze z ludzi.

zatłv ierclzenie traci ważność dnia 3 1. 1 2.20 1 8r.

uzasadnienie

Zgodnle z treścią art. 1 pkt. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ona ,,pow,ołan.ct
do realizctcii zadań z zakresu zdrowia publicznego, ct l| szczegcilności poprzez sprawowanie nadzoru
nad wartmkami higieny pracy w zakladąch pracy - w celu ochrony zdrowict ludzkiego przed
niektlrzystnltz1 ylply,l,em szkodliwości i uciqzliwości środoy,iskowych, zapobiegania powstawaniu
chorób. u,lyn7 chorób zakaźnych i zawodowych".

Do z,adań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy takżę * w myśl przepisu z art. 4 ust. 1 ww.
Llstawy - sprawowanie biezącego nadzoru sanitarnego, a w jego ramach ,,konlrola przestrzegania
przepisow określaiqcych wymagania higieniczne i zdrowotne (...I',
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Właściwość rzęczową organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa się zgodnie
z brzmieniem art, 12 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z któryrn ,,w rozunlieniu Kotleksu poslępotłania
adminislrctcyjnego, y) spray)clch nalezqcych do zakresu zaclań i kompetencii Państllloll,ei Inspekcii
Sanitarnej, jeżeli ustavla nie stanow*i inaczej, organem y;lą§ęiy;ym jest pctl'tsfw,oll,y poll,ia1611,1; lub
państwouly graniczny inspektor sanitarny".

Jak wynika z treści aft.3J ttst. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarrrej: ,,|l,postępolrulitt 1l,:etl
organam.i Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodel<su postępowanict acllninistl"ctcyjr,,ego.

Właściwość miejscową ww. organów ustala się zgodnie zbrzmientem art, 21 § 1 pkt 2 k.p.a..
zgodnie z którym ,,y,łaściwość miejscol,t)q organu adminis|racji publiczltej ustctla się (...) l,v innych
sprawach dotyczqcych prou,adzenia zakładu pracy - wedlug miejsca, y, klórym zaklad jest. byl lub
nta być prou,adzony".

Mając na uwadze treść powyższego przepisu oraz na podstawie art. 104 § 1 k.p.a., który
stanowi, że ,,organ administracji publicznej załatwitl sprcnĄ)ę przez \))danie clecyz.ji" - Państrvor,r,v

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie rłydał niniejszą decyzję.

Zgodrrie z brzmieniem przepislt z aft, I30 § 2 k.p.a.: .. v,niesienie odwołania w terminie w-ctl,z)lltttic

v,ykgnr,ri. decyzji ".

Zgodnie z Rozpotządzeniem Ministra Zdrowta z 13.II.20I5r.. w sprawie jakości u,odv
przeznaczorrej do spozycia pTzez Ludzi (Dz. U, z 2015r., pclz. 1989) §Z. l,"W ramach nadzoru nat]
laboratoriami wykorujqcymi badąnia jakości wody u,laściwy państu,otvy powiatouy lub ylctlisl:1,olt,1l

grcmiczny inspektor sanitarny kazdego roku dokonuje zahl,ierdzenia syslelnu jakości prolvaclzortl,cll
badańy,otly na podstawie złożonego (...)", §7.2, ,,Właściw1l pańsfwolt,y powialou,y lub pańsh1,ol,t,y

graniczny, inspektor sanitarny może dokonąć kontroli laboratorium przed zcttłvierdzeniem syslentu

.iakości prou,adzonych bądan wody",§7.4.,,Właściv,y pańshuow1l pol,viatowy lub pańsh,t,ol,t,y

graniczny inspektor sanitcu,ny przed wydaniem upoważnienict do przeproyladzenia kontroli, cl którynt
mowa u) ust.3, sprawdza, czy nie zachodzq przeslanki wylqczenia pracov,nika ocl udzialu
l| postępou,aniu (...)" oraz §7 5 ,,W ranlach nądzoru nad laboraloriami u,ykontąjqcynli badanict
jakości wody właściwy państwowy l,vojewódzki, pańslulow,v powiatov,y lub pańsrwou,y graniczlty
inspektor sunitarn1l dokonuje sprau,dzenia, czy laboratoritlm: prol|adzi udokutnenlou,ctrt1, sl,stent

.jakości badań v,ody (...)"

Ze względu na powyższe przepisy oraz miejsce prowadzonej działalności, właściwyn-t
w spawie organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w soclraczewie.

Po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Soclraczew S,p. z o,o.
w celu zatwterdzenia udokumentowanego systemu zarządzanta funkcjonującego w Laboratorium
Wodno - Sciekowym Zakładu Wodociągow i Kanalizacji - Soclraczew Sp. z o.o. zlokalizowallcgo
przy AL 600 - lecia 69 w Sochaczewie obejmujący obszar pobierania próbek i badań chemicznyclr,
właściwości ftzycznych oraz mikrobiologicznych wody do spozycia przęz ludzi. Państrł,orły
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie zatwierdza udokumentowany system jakości
prowadzonych badań wody przez Laboratorium Wodno Ściekowe Zakładu Wodociągów
i Kanaltzacji - Sochaczew Sp. z o.o. w Sochaczewie do wykonywania badań jakości wod1,
przeznaczonej do spozycia pTzęz ludzi w zakresie: pobił:rania próbek do badań, paralnelrov
v, ob szarze b adań Jizyko chemicznych or az b adań mikrobiolo gicznych w o dy.
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pouczenie

Od niniejszej decyzji shrży stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego w Warszawie rrl. Żelazrla 'l9, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Satlitarrrego w Socl-raczęwie ul.'I'raugutta 18, 96-500 Sochaczew w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzj i

Wrriesierrie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji --tak stanowi ar1. 130 § 2 k.p.a.

Zgodnie z brzmienienr przepisl-t z aft. 127§1 i 2 k.p.a.: ,od decyzji wydanej w pierwszej instanc,ji
sluży stronie odyvol.an.ie 4lIko do jednej inslancji, Wlaściwy do rozpatrzenia odwolania jest orgall
udministl,ctcji publiczne.j :,llyższego stopnia, chyba że ustawa przewidtje inny organ odwoławcz1,."

Zgodnie z brzmieniem przepisu z aft. l21a §l i 2 k.p.a.: ,,w trakcie biegu lernlinu do wniesieniet
ocly,olania slt"ona nloże z zrzec się, prawa do u,niesienia ody,olania wobec organu administracji publicznej
ktor1l, u,ydał decyzję,, i ,, z dn.iem. doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o z zrzeczeniu
się pruwa do wniesienia odwołania przez ostal.niq ze stron postępowania, decyzja sloje sie ostateczllct i
prawomocncl".
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w sochaczewie
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