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Mińsk Mazowiecki, 01.06.2022 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

DECYZJA
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.195 z późn.zm.),
art. 12 ust. 4 oraz art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),
art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), § 9 ust.1 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) oraz na podstawie ocen udokumentowanego systemu jakości
prowadzonych badań wody w laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1 B, w odpowiedzi
na pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki nr PL.83.7.2022 z dnia 29 kwietnia
2022 r. wraz z załącznikami
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim
zatwierdza system jakości prowadzonych badań wody przez Laboratorium
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1 B w zakresie:
a) oznaczeń fizykochemicznych: przewodność elektryczna właściwa, barwa,
mętność, pH, amonowy jon, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, twardość,
siarczany, chlor wolny (kontrolnie), cyjanki, utlenialność, mangan, fluorki, CHZT
(test), smak, zapach,
b) oznaczeń mikrobiologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC,
bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa,
ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC, Legionella sp.
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Na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
zatwierdzenie traci ważność po upływie 1 roku od daty wydania decyzji.

UZASADNIENIE
Obowiązek zatwierdzenia systemu jakości badań wody wynika z art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w myśl którego badanie
pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym
systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję
Sanitarną. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028):
- (art. 12 ust. 1). Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 12b.
- (art. 12a) 1. Udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, o którym
mowa w art. 12 ust. 4, powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym
wydaniu normy PN-EN ISO/IEC-17025.
2. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane każdego roku przez
właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora
sanitarnego na podstawie:
1)zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium
w zakresie pobierania próbek wody;
2)wykazu badań prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod badawczych
oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań, o których mowa w ust. 3;
3)zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od
dnia wystąpienia o zatwierdzenie.
3.Określa się dwustopniowy system zapewnienia jakości prowadzonych badań,
obejmujący kontrolę jakości wyników badań:
1)wewnętrzną;
2)zewnętrzną, realizowaną przez udział w badaniach biegłości.
4. W przypadku zmiany wydania normy PN-EN ISO/IEC-17025 zatwierdzenie, o którym
mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane zgodnie z normą obowiązującą w momencie
wykonywania badań biegłości.
5. Organizator badań biegłości powinien postępować zgodnie z wymaganiami zawartymi
w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17043.
6. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może
dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4,
w zakresie zgodności systemu jakości prowadzonych badań z wymaganiami zawartymi
w normie PN-EN ISO/IEC-17025.
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Po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
nr PL.83.7.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz na podstawie udokumentowanego
systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratorium Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Aureliusza
Chróścielewskiego 1 B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku
Mazowieckim postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku
Mazowieckim w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129
Kpa.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim oświadczeń
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna
i prawomocna,
w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji
w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim
Dr n. med. Dorota Ziuzia-Lipiec
Specjalista Epidemiolog
/ podpisano elektronicznie /

Opracował: Artur Brzeszczyński
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