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Na podstawie:

Art.12 ust.l i 4 ustawy z dnta 7 czetwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzanit w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tj. Dz. U. z 202O r-, poz. 2028 ze zrr.) oraz art. IO4
i 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adminishacyjnego
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze nn.) w zv/rapkrt z przepisani art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z p6in. nt.)
oraz $ 9 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dna 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przemaczone: do spo2ycia ptzez l:udzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w m.st. Warszawie na wniosek Pani Marioli Gwiazda, Prezesa Zan4drt
firmy BIO - CHIC Sp. z o.o., ul. Chlodna 561 60, 00-872 Warszawa z dnia 5 grudnia
2022 r<iku postanawia:

Zatwierilzi6

Laboratorium Mikrobiologiczne BIO-CHIC Sp. z o.o., zlokalizowane w Warszawie,

ul. Chfodna 56/60 w zakresie nastgpuiqcych oznaszefi w wodzie przeznaczonej

do spo2ycia przez ludzi:

og6lna liczba mikroorganizm 6w w 22"C i 36 oC, Escherichia cali i bakterie grupy coli,
enterokoki; bakterie z rodzaju Legionella sp; Pseudomonas aeruginosa; Clostridium
perfringens (l4cznie ze sporami).

Uzasadnienie

Zgodrne z art. 4, ust.l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z p6in. zm.) do zakresu dzialania Paristwowej Inspekcji
Sanitamej w dziedzinie biei4cego nadzoru sanitamego nalezy kontrola przestrzegania
przepis6w, oke5laj4cych wymagania higienicme i zdrowotne, dotycz4cych m.in. wody
do spoZycia.
Zgodnie z arI.12 ust.l. ustawy z dnia 7 czerwaa 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenit
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu 6ciek6w (tj' Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zrn.) nadzor
nad jakoSci4 wody przemaczonej do spo2ycia przez htdzi sprawuj4 organy Paristwowej
Inspekcji sanitamej na zasadach okreslonych w przepisach o Paristwowej Inspekcji Sanitamej
oraz dodatkowo ust. 4 przedmiotowego artykulu wskazuje, iz badanie pr6bek wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi mog4 wykonywai laboratoria o udokumentowanym



systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierd mne przez Paristwow4 Inspekcjg

Sanitam4.
Wnioskoiawca w piSmie L.dz. 335lMGl22 z dnia 5 grudnia 2022 r. wyst4pil o zatwierdz€nie

laboratorium mikobiologicznego firmy BIO-CHIC Sp. z o.o., ul. chlodna 56/60'

00-872 Warszawa w zakresie oznaczania parametr6w wskazanych we wniosku'
panstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitamy w m.st. Warszawie po przeanalizowaniu wniosku

stwierdzil, i2 laboratorium pracuje w udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych

badan, a wnioskodawca przedstawil dokumenty okreslone w art. 12 a ust. 2 ustawy

z dnia'l czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzentt w wodg i zbiorowyrn odprowadzaniu

Sciek6w (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.). W zwipku z poryzszym Pafrstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy w m'st. Warszawie stwierdza, iz Laboratorium

Mikrobiologiczne BIO-CHIC Sp. z o.o., zlokalizowane w warszawie, ul. chlodna 56/60

spelnia wymagania w zakresie ozraczeri wymienionych w sentencji'

zatwierdzenit podlegajq parametry w)rynienione w rczpon4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jako6ci wody prznntaczonej do spozycia przez ltdzi
(oi. u. z 2017 r., poz. 2294). W zvy'r4zkt z powlszym paristwowy powiatowy Inspektor

Sanitamy w m.st. Warszawie postanowil jak w sentencji.

Decyzja jest wu2na przez rok od daty jej dorqczenia.

od niniejszej clecyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Mazowieckiego
paristwowego wojew6dzkiego lnspeltora sanitamego, 00 - 875 Warszawa ul. zelana 79

za posrednictwern Pafstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitamego w m.st. warszawie,

01 - 864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 21 w terminie 14 dni od dnia ohzymania niniejszej

decyzji. Strona moze w trakcie biegu tego terminu zrzec sig prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oiwiadczenia o zxzflczeniu sig prawa

do wniesienia odwolania, decyzja staje sig ostatecma i prawomocna.
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