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Na podstawie: 

• 	 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postl(powania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) 

• 	 art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitamej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 195) 

• 	 art. 12,ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ~,zbiorowy~ zaopatrzeniu w wodl( 

i zhiorowym odprowadzaniu scie.k6w (DzAJ. z20:fOL poz. 2028) 

• 	 .' § 22 rozporz!:}dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7· grudnia 2017 r. w sprawie jakosci 

wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r., poz. 2294) 

po przeanalizowaniu sprawozdan z badan pr6bek wody, pobranych w ramach nadzoru 

sanitamego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego· 

w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnl(trznej prowadzonej przez Remondis Aqua Toszek 

Sp. z o. 0., .ul. G6moslqska 2 w I p61roczu 2021 r. z wodoci!:}gu "PaczynkaIMikoszowina", 

zaopatruj!:}cego w wodl( do spoZycia miejscowosci Paczynka w gminie Toszek oraz dzielnicl( 

Mikoszowina w Miescie Pyskowice, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gliwicach 

stwierdza 

przydatnosc wody przeznacionej do spoZycia przez ludzi pochodzqcej z wodociqgu 

"PaczynkaIMikoszowina" 
, ~ . 	 . . 

UZASADNIENIE 

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru 

sanitamego oraz w ramach kontroli· wewnl(trznej prowadzonej przez producenta wody 

w zakresie parametr6w grupy A oraz parametr6w grupy B: 
lz2 
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• 	 z punktu zgodnosci zlokalizowanego na sieci wodoch~gowej w Paczynce (woda 

z zakupu od G6moslqskiego Przedsi«rbiorstwa Wodociqg6w S.A. w Katowicach) 

o 	 5 pr6bek wody do badan mikrobiologicznych 

o 	 5 pr6bek wody do badan fizykochemicznych. 

Analizy laboratoryjne pr6bek wody pobranych w I p6lroczu 2021 r. wykazaly, iz woda 

w badanym zakresie pod wzgl«rdem parametr6w mikrobiologicznych i wskainikowych 

mikrobiologicznych spelnia wymagania zalqcznika nr 1 cZltSC A. tabela 1. oraz zalqcznika 

nr 1 cz«rsc C. tabela 1. do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku 

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294). , 

Badania pr6bki wody pobranej w czerwcu w pUnkcie zgodnosci· - Przepompownia 

w Mikoszowinie wykazaly podwyzszonq wartosc m«rtnosci, w zwiqzku z powyzszym zlecono 

badania kontrolne. Pozostale pr6bki wody pobrane w ww. okresie spelnialy pod wzgl«rdem 

wykonywanych oznaczen chemicznych, wskaZnikowych organoleptycznych 

i fizykochemicznych oraz dodatkowych chemicznych wymagania okreslone w zalqczniku 

nr 1 cZltsc C. tabela 2, zalqczniku nr 1 cZltSC B. otaz zalqczniku nr 1 cz«rsc D. tabela 1. i tabela 

2. ww. rozporzqdzenia. 


Niniejszq decyzJ«r wydaje si«r celem informacji 0 jakosci wody dla konsument6w. 


Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 
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Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Sl~skiego Paflstwowego Wojew6dzkiego 

Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gliwicach 

w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 

Jednoczesnie informuje si~ 0 prawie zrzeczenia si~ do wniesienia odwolania. Oswiadczenie musi miec form~ 

pisemn~, zostac zlozone bezposrednio przed organem, b~dz przeslane poc~ lub srodkami komunikacji 


elektronicznej na og6lnych zasadach. 


Zloienie oswiadczenia powoduje ostatecznosc i prawomocnosc niniejszej decyzji. 


Nie jest mozliwe skuteczne cofui~cie oswiadczenia 0 zr 

~\ 

Otr~uie: q<::J 

Burmistrz Miasta i Gminy Toszek t;
u1. B. Chrobrego 2, 44~180 Toszek. ~ 


@ Burmistrz Miasta Pyskowice t; _ 

u1. Strzelc6w Bytomskich 3, 44~120 Pys ;Wi e .f! ~ 


Do wiadomosci; <Y If,- ~ 

3. 	 Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. G'UWIG~C" 

u1. G6mosl~ka 2, 44-180 Toszek 
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4. 	 NSIHK ala 
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