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DECYZJA NR 27.22
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu działając na podstawie art. 

105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej ( Dz. U. z 202Ir., poz. 195 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgromadzonego materiału 
dowodowego

UMARZA
wszczęte w dniu 13.04.2022r. z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie jakości wody 
z wodociągu publicznego Rusowo.

UZASADNIENIE
Przeprowadzone w dniu 05.04.2022r. w ramach kontroli urzędowej badania jakości wody 

z wodociągu publicznego Rusowo wykazały jej złą jakość pod względem chemicznym z uwagi 
na przekroczenie związków żelaza:
1. Rusowo 38 działka nr 244 obr. Rusowo - sprawozdanie z badań nr Spr/SR/K/548-Q/22 

z dnia 12.04.2022r. - stwierdzono, że wartość związków żelaza wyniosła 526 pg/1.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego.
Art. 105§ 1 kpa stanowi, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję 
o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Otrzymany wynik był niezgodny z wymaganiami określonymi w części C tabeli 2 zał. 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2017r. poz. 2294/. W w/w tabeli określono wymagania dla 
związków żelaza jakie powinna spełniać woda do spożycia, zgodnie z którymi najwyższa 
dopuszczalna wartość żelaza w wodzie powinna wynosić 200 pg/1, dlatego Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 13.04.2022r wszczął z urzędu 
postępowanie administracyjne (pismo skutecznie dostarczone w dniu 15.04.2022r.).

W dniu 29.04.2022r. do tut. Stacji wpłynęło pismo znak L.dz.PW/01250/22, w którym 
MWiK Sp. z o. o. poinformowała o przeprowadzonych działaniach naprawczych. Do w/w 
pisma załączono sprawozdania z badań wody nr 117/04/2022/NLW z dnia 28.04.2022r. 
przeprowadzone w ramach wewnętrznej kontroli przedsiębiorcy. Wyniki badań potwierdziły 
właściwą jakość wody dostarczanej konsumentom, a zatem prowadzone postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe i dlatego należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 §§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 

postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm./od niniejszej decyzji 
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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