
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Nowym Targu

Znak: NHK.903.264.5.2021 Nowy Targ dnia 21.09.2021.

Spółka Wodociągowa Nr 2
W Jabłonce - Centrum

34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja 1

DECYZJA NR 30 U/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu na podstawie art. 162 § 1 pkt 1
oraz art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.)- po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z
badania próbek wody 3381/2021 z dnia 17.09.2021r. pobranych w dniu 14.09.2021r.z

wodociągu publicznego Jabłonka-Centrum -  punkt poboru wody: Jabłonka ul. Krakowska 3

stwierdza wygaśnięcie

w całości decyzji nr 123/2021 z dnia 07.09.2021r. znak: NHK.903.264.2.2021 o braku
przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jabłonka-Centrum
wydanej w związku z przekroczeniem parametrów bakteriologicznych w wodzie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6

www.gov.pl/web/psse-nowy-targ;e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy Targ/Sekretariat

centrala tel.: (+48) 18 266-29-14,'18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77

REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209



U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.09.2021r. wpłynęło do tut. Inspektora Sanitarnego sprawozdanie z badania
próbek wody, pobranych w dniu 14.09.2021r. sprawozdanie nr 3381/2021 z dnia
17.09.2021r. - miejsce pobrania próbki -  punkt czerpalny Jabłonka ul. Krakowska 3.

Badania laboratoryjne w/w próbek wykonane przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II w Nowym Targu, Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Higieny
Komunalnej, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6.
w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów

bakteriologicznych.

Woda w badanym zakresie wykazała zgodność z wymaganiami rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest bezpieczna dla zdrowia
ludzkiego.

Wykonanie obowiązków określonych w decyzji nr 122/2021 z dnia 07.09.2021r. znak:
NHK.903.263.2.2021 spowodowało, iż stała się ona bezprzedmiotowa. Pozostawanie w
obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej powoduje kolizję z interesem społecznym, a

zatem zaistniały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określone w art. 162 § 1 pkt
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.)

ifu Bakalarz

P O U C Z E N I E :

W przypadku nie zastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego
obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane
kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa
nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny
nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty
50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
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Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14-
tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje
prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania
strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o
zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
§ 4. 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.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wójt Gminy Jabłonka
3.Sekcja NHDiM w miejscu.
4.Sekcja NHŻŻiPU w miejscu.

(5)aa wyk. a.t.
tel.182663165 wewn.224 .oS A  (.'•
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