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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sok6lce dzialajqc na podstawie art. 12 ust. 1 ,
art. 27 ust. I i 2, art. 37 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz.l-).22015 r., poz.l4l2, poz. 1165), art. 12 ust. 1 ustawy z drnaT czerwca20ll r.
o zbiorouym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. 22015 r. poz.
139), $ 3 ust.l pkt. I i$ 17ust.l pkt.4 Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2075r.w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz.U.z2015r.poz.
1989), oraz na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z2016 r. poz.23, poz.868, 996)

umarza postgpowanie w sprawie stwierdzenia bakterii grupy coli w wodzie do spoiycia
przez htdzi pobranej do badania w dniu 24.10.2016 r. z wodoci4gu w Zwierzyircn Wielkim
(hydrofornia, oraz mieszkanie prywatne w Zwierzyfrcu Malyn) - sprawozdania nr
244811012016lMll - nr 2447110/2016M/1 z dnia26.10.2016 r.
Uzasadnienie
Postgpowanie w sprawie stalo sig bezprzedmiotowe, poniewa2 ponowne badanie bakteriologiczne pr6bki
wody pobranej w dniu 2016.11.02 w ramach nadzoru sanitarnego z wodoci4gu w Zwierzyircu

Wielkim (hydrofornia, oraz mieszkanie prywatne w Zwierzyircrt Malym) - sprawozdanie
nr LM.9051.2077.2016.7664.2415 - nr LM.9051.2077.2016.7665.2416 z dnia 07.11.2016 r..
nie wykazalo obecnofui bakterii grupy coli.
W zwiqzku z tym woda odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym wymaganiom okrerllonym w
zal4czniku nr 3 A Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia l3.listopada 2015 r. w sprawiejako5ci wody
przeznaczonej do spoirycia przez htdzi (Dz. U . z 2015 r., poz. I 989),
Od niniejszej decyzj i przysfuguje odwolanie do Podlaskiego Pafstwowego Wojew6dzkiego lnspektora
Sanitamego w Bialymstoku za po(rednictwem Pafrstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w
Sok6lce w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
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zalaczeni.u:

kserokopie sprawozdaf z badania wody:

nr LM.9051.2077.2016.1664.2415

-

nr LM.9051.2077.2016.7665.2416 z dnia 07.11.2016 r..

Do wiadomoSci:
I .Pan Romua{d Gromacki - Burmistrz Dqbrowy Bialostockiej, ul. Solidarno6ci l,
I 6-200 Dqbrowa Bialostocka
2.Pan Michal Grzegorz Matyskiel - Burmistrz Suchowoli, ul. Plac KoSciuszki 5. 16 -160 Suchowola
3. CENTROKOM sp. z o. o w Suchowoli ul. Goni4dzka 58,26-1 50 Suchowola
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-Pdbkq pc,bral; precownik p6SE w Sokdlce
Stan pdbkl bez zadrze2efi
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pafistwowy pDwiatowy Inspektor Sanltarny w sok6lce,
16-100 Sokdlka, ul. 1_qo MaJa

DdE/Godzina Errztqcja pr6bek do
Opls pftibkl:

Data wykonanla

STR.2

badafi;

2016-11-02

+

zgodnle

z

PP/HK-oI

2016-11-03

wE rozporzEdzonle Mlnlsha Zdicwls z dnla 13 llsbpada 2015 r. w aprawlE lekosEl wody przozhaegnq do spoiycts pr:cz lu&l (Dz. u, z z01gr por, I9g9)

**Pararnelr w Ww rozpozadzenlu z okr6leniefi ',Bez nleprawldlowych zmtan,'

Wynlkl ddnoszq de wylqcaiie do badanel pr6bkl
Bel plsemnej zgody WSSE w Bialymsbku sprawozdBnie nie moze byd powletane inaEej jak tylko w calo6ci.
Kllent mE prawo do r€klamacll W CIqSU t,4 dni od daty oEzymania sprdwozdanla
laborstorlum ntC pono3i odpowlsdzlrhodcl rs pob6r I brnEport pr6bkt,
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16.100 Sokdlka, U|. 1-go
Pafistwowy Powiatowy InsDektor san||"rny w sok6lce,

Pdbkl dostarczyl: pracovrnik PSSE w Sok6lce
2016'11"02
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Opis p$bkl:
protokolem
PrdbkQ wody dostarczono wraz z
-nazwa urzadzenla lub irddh wody: Wodoci4g w ZwlerzYncu Wlelkim
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