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Wieliczka, dnia 25 lipca 2020 r. 

PSSE.HK.430-II-14001-2/20 

D E C Y Z J A  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wieliczce, działając na podstawie art. 162 § 1 

pkt 1 i 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 25 lipca 2020 

roku (przekazane do  PSSE Wieliczka drogą elektroniczną dnia 25 lipca 2020 r.) z badania próbek 

wody, pobranych w dniu 23 lipca 2020 r. z Wodociągu Publicznego Wieliczka, z następujących 

punktów poboru: 

• ZUW - Bieżanów 

• Hydrant naziemny – Wieliczka, ul. Dembowskiego 

• Hydrant podziemny – Wieliczka, ul. Politechniczna 

• Hydrant podziemny (obok kościoła) - Czarnochowice 

• Hydrant naziemny – (naprzeciw sklepu Center) - Kokotów 

•  Hydrant naziemny (obok budynku nr 170) – Strumiany 

• Hydrant podziemny – obok świetlicy – Lednica Górna 

• Hydrant podziemny (obok osiedla Słonecznego) – Sułków 

• Hydrant podziemny (obok składu budowlanego) – Śledziejowice 

• Hydrant Naziemny – Zabawa 

stwierdza wygaśnięcie decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z dnia 23 lipca 2020 r., znak: 

PSSE.HK. 430-II-14001-1/20 w pkt. 1, 2 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez 

ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka, zakazującą korzystania z wody pochodzącej z instalacji 

wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów 

i potraw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. 

     U z a s a d n i e n i e  

W dniu 23 lipca 2020 r. PPIS w Wieliczce otrzymał drogą elektroniczną sprawozdanie cząstkowe 

z poboru próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 21 lipca 2020 r. znak 

LW/1776-1/NS/2020 z ZUW - Bieżanów. Badanie wody przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny 
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Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – Oddział Laboratoryjny Badania 

Wody – ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków wykazało obecność bakterii gr. Coli w ilości 27 jtk/100 ml 

wody. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 pkt. C tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.)  najwyższa dopuszczalna liczba bakterii gr. Coli wynosi 0 jtk/100 

ml wody. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce decyzją z dnia 23 lipca 2020 r. znak: 

PSSE.HK.430-II-14001-1/20 stwierdził w pkt. 1 brak przydatności wody do spożycia przez ludzi 

w Wodociągu Publicznym Wieliczka i w związku z tym nakazał podjąć działania naprawcze celem 

usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy Coli. W pkt 2 ww. Decyzji PPIS w Wieliczce  zakazał 

korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej do spożywania przez ludzi, przygotowywania 

napojów i potraw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. 

W związku z zaistniałą sytuacją PPIS w Wieliczce nakazał w pkt. 3 i 4  zapewnienie zastępczych 

punktów poboru wody o prawidłowej jakości, przedstawienie informacji o podjętych działaniach do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Wieliczce oraz aktualnych wyników badania 

wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Ponadto PPIS uznał w pkt. 5, że woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych t.j. do 

spłukiwania wody w toalecie. W dniu 25 lipca 2020 r. przedłożono do wglądu sprawozdania w badania 

próbek wody, pobranych w dniu 23 lipca 2020 r. z Wodociągu Publicznego Szarów Wieliczka, 

z następujących  punktów poboru:  

• ZUW - Bieżanów 

• Hydrant naziemny – Wieliczka, ul. Dembowskiego 

• Hydrant podziemny – Wieliczka, ul. Politechniczna 

• Hydrant podziemny (obok kościoła) - Czarnochowice 

• Hydrant naziemny – (naprzeciw sklepu Center) - Kokotów 

•  Hydrant naziemny (obok budynku nr 170) – Strumiany 

• Hydrant podziemny – obok świetlicy – Lednica Górna 

• Hydrant podziemny (obok osiedla Słonecznego) – Sułków 

• Hydrant podziemny (obok składu budowlanego) – Śledziejowice 

• Hydrant Naziemny – Zabawa 

Analizy próbki wody przeprowadzona w akredytowanym laboratorium Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A – Centralne Laboratorium – ul. Lindego 9, 30-

148 Kraków nie wykazała  obecności bakterii grupy Coli w badanych próbkach wody pobranych 

z następujących punktów poboru: ZUW – Bieżanów, Hydrant naziemny – Wieliczka, ul. 

Dembowskiego, Hydrant podziemny – Wieliczka, ul. Politechniczna, Hydrant podziemny (obok 

kościoła) – Czarnochowice, Hydrant naziemny – (naprzeciw sklepu Center) – Kokotów, Hydrant 

naziemny (obok budynku nr 170) – Strumiany, Hydrant podziemny – obok świetlicy – Lednica 

Górna. Przeprowadzone analizy prób wody pobranej z Hydrantu podziemnego (obok składu 

budowlanego) w Śledziejowicach wykazały: obecność bakterii grupy Coli w liczbie 8, z hydrantu 

naziemnego w Zabawie wykazały obecność bakterii grupy Coli w liczbie 64, z hydrantu 

podziemnego (obok osiedla Słonecznego) w Sułkowie obecność bakterii grupy Coli w licznie 1             
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/ niepewność wyniku 0;6/ oraz obecność paciorkowców kałowych w liczbie 1 / niepewność 

rozszerzona 0;7/.  

W związku ze stwierdzeniem bakterii w próbach wody pobranych w miejscowościach: 

Śledziejowice, Zabawa i Sułków  PPIS w Wieliczce podejmie odrębne działania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja 

stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, 

gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.                                                               

W nakreślonym stanie faktycznym decyzja z dnia 23 lipca 2020 r. znak:  PSSE.HK.430-II-14001-

1/20 w pkt. 1, 2, stała się bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, co uzasadnia stwierdzenie jej 

wygaśnięcia, a działanie takie leży w interesie strony. W odniesieniu do obowiązków zawartych 

w pkt. 3,4,5 przedmiotowej decyzji wskazać należy, iż zostały one trwale wykonane. 

  

         
 

 
 

 

 

 

Pouczenie:  

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. 

Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 

ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 

adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 

ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

 

Otrzymują: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka 

2. aa 

Do wiadomości: 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka                         

2. PSSE w Krakowie – ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków 

Ref. spr.: T. Siedlarz tel: (12) 288-01-38 wew. 106 

 Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Wieliczce 

 
dr n. med. Ewa Wiercińska 

Dokument podpisany elektronicznie 
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