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E l b l ąs ki e P rzed s i ę b i o rstwo
Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rawska 2-4
82-300 Elbląg

DEcYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 4, ań. 12a'ust, 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 20O'l r, o zbiorowym

zaopatżeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t, j, Dz. U, z 2020 r., poz.2028) i 9 ust.

1 rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do

spożycia pzez ludzi (Dz. U. z 2o'l7 r., poz. 2294) oraz ań. 104 ustawy z dnia 14 czeNvca,t g60 r. Kodeks
postępowania admini tracyjnego (t. j. Dz. U,z2021 r., poz,735zpóżn,zm.), w związku z ań.37 ustawy

z dnia 14.03.1985 r, o Państwowej lnspekcji Sanitamej (t. j. Dz. U. z 2Q21 r., poz. 195)

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu

ZATW!ERDZA

system jakości badań wody przeznaczonej do spożycaa przezludzi

prowadzonych w Laboratorium Badania Wody

Elb!ąskiego Pzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu

Społka z o.o., ul. Rawska 2-4,82-300 Elbląg

UZASADNlENlE

Na podstawie przesłanego pismem z dnia 25.02,2022 r. (data wpływu 0'0.03.2022 r., znak L.dz.
290195712022) pzez Elbląskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wniosku, w sprawie

zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody pżeznaczonej do spożycia plzez ludzi

w Laboratorium Badania Wody EPWiK pzy ul. Rawskiej 24 w Elblągu, zawieĘącego w załączeniu:

zaŚwiadczenia potwierdzające pżeszkolenie przez organy Państwowej lnspekcji Sanitarnej

(WSSE w Olsźynie, WSSE w Warszawie oraz GSSE w Elblągu) pracowników pobieĘących próbki

wody do badań, wykaz (wraz z zakresem) badań prowadzonych pzez Laboratorium oraz

charakterystyki metod badawczych, dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach

biegłości oraz zestawienia wyników i oceny badań biegłości, jak również wobec niezmienionego,

ustalonego zakresu badań i metodyk badawczych oraz mĄąc na względzie zadowalające wyniki

uzyskane w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości:

- w zakresie mikrobiologii wody Water Microbiology (OWAS) WT76'l3, rapoń z 18,'l'1.2Q2O r,,

- w zakresie oznaeeń fizykochemicznych wody Badania biegłości PM-SEN Runda Vll, sprawozdanie

z 06,10.2020 r., a także badania biegłości S|LES|ALAB 2020 kod PTnn020 - ll runda, zaświadczenie

z dnia 2i,09.2020 r,, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał za uzasadnione

wydanie decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości badania wody przeznaeonej do spożycia pzez luĘi
w termihie do 3{.03.2023 r. i orzekł jak w sentencji,
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PoUczENlE
Od niniejszej decyzji plzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko_Mazurskiego

Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplazach
za poŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspeKora sanitarnego w Elblągu W terminie 14 dni od
otrzYmania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do
zęeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PPls W Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego
prawa.
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