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Gmina Tolkmicko
Zakład Gosp odarki Wodno-Ścle kowej
w Tolkmicku
ul, Do Wałow 1
82-340 Tolkmicko

"-:i

Decyzia
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 155 Kpa (t. j. Dz. U,

poz.735)

z

2021

r.

uchyla

decyzję Nr 12 PPIS w Elblągu z dnia 23.07.2Q21 r, znak: HK.4410.230,2021.NB.16 w sprawie
warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spozycia pżez ludzi z wodociągu sieciowego
Tolkmicko, gmina Tolkmicko,
uzasadnienie
Na podstawie 20 ust. 3 pkt 6 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie
jakościwody pzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 l., poz. 2294), Państwowa lnspekcja
Sanitarna w Elblągu wykonała kontrolne badania wody po zakończeniu działań naprawczych. W dniu
05.08.2021 r. ceńyfikowany próbkobiorca tut, Stacji pobrał do badań kontrolnych próbki wody, w celu
sprawdzenia, czy woda spełnia wymagania obowiązujących norm. Analizy wykonane przez WSSE
w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym akredytację PCA, znak akredytacji AB 618,
wykazaĘ, ze jakośćwody odpowiada wymaganiom określonym w częściC załącznika nr ,1 Tabela 1 lp.1
rozpoządzenia. Wyniki badań wykonanych w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu,
potwierdziły skutecznośó, pzeprowadzonych pzez Gminę Tolkmicko Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
_ ul. Do Wałów 1, 82-340 Tolkmicko działań naprawczych, obejmujących równiez analizy laboratoryjne.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał, że decyzja Nr 12 z dnia
23.07.2021 r. stwierdzająca warunkową pzydatnośó wody do spozycia puez ludzi w wodociągu sieciowym
Tolkmicko jest bezpzedmiotowa, Za uchyleniem tej decyzji pzemawia więc słuszny interes strony
- Gmi ny Tolkmicko Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.
pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplazach
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od
otrzymania niniejszej decyzji. W-trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do
zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
się tego
prawa.
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Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko (e-PUAP)
82ą4a Tolmicko, (sekretariat@tolkmicko.pl)
Powiatowy lnspektorat Weterynarii (ePUAP)
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108
Sekcja HZŻipU Mm
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Trłdeusz fńkuhłwski
WSSE w Olsztynie
11-041 Olsztyn, ul .Żołnierska
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