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Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu działając na podstawie:
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.

U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm./
§ 24 pkt 1 § 25 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/
art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2020r. poz. 2028/

po rozpatrzeniu wniosku MWiK Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg z dnia
15.02.2022r ( data wpłynięcia pisma 22.02.2022r.)

wydaje pozytywną ocenę higieniczną dla zastosowanych wyrobów użytych na ujęciu 
wody Bogucino:

- dysze filtracyjne z polipropylenu
- piaski i żwiry filtracyjne kwarcowe

Uzasadnienie:
MWiK Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg zwróciła się pismem z dnia 

15.02.2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o wydanie 
w trybie §§ 24 i 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/ oceny higienicznej 
na zastosowanie:
- dysz filtracyjnych z polipropylenu
- złóż filtracyjnych filtrów odżelaziających (piasków i żwirów kwarcowych)
na Ujęciu Wody Bogucino wodociągu publicznego Kołobrzeg należącym do MWiK Sp. z o.o. 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg. Wnioskodawca do wniosku dołączył atesty higieniczne 
wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w 
Warszawie: nr BK/W/0828/01/2019 z dnia 22.08.2019r„ nr B-BK-60210-0430/21 z dnia 
19.04.2021r., nr HK/K/1052/01/2017 z dnia 21.12.2017r. Z atestów wynika, iż użyte wyroby, 
których wniosek dotyczy odpowiadają wymaganiom higienicznym bez zastrzeżeń. Ponadto 
Strona wykonała badania laboratoryjne próbek wody pobranych na ujęciu wody w Bogucinie 
pozwalające stwierdzić jej należytą jakość ( sprawozdanie z badań nr 80/W/01/2022/1 z dnia 
18.02.2022r. i nr 77/W/01/2022/1 z dnia 18.02.2022r.).
Art. 104. § 1 kpa stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie 
decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 24 pkt. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia stanowi, że w ramach prowadzonego nadzoru 
nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody 
właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału 
lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody. Zgodnie z § 25 ust. 1 i 4 ocena 
higieniczna jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub 
dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego 
w procesach uzdatniania wody. Dokumentacja ta zawiera opis rodzaju zastosowanego 



materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami 
higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, a także określenie 
planowanego miejsca i przeznaczenia zastosowania materiału, wyrobu.
Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2020r. poz. 2028/ stanowi, że każdy materiał 
i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien 
posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Mając na uwadze te wymagania wydano niniejszą ocenę higieniczną.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 kpa ( Dz.U. z 2021 poz. 

735 z późn. zm.) służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, składając oświadczenie w tym 
przedmiocie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu. Z dniem 
doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania.
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