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Na podstawie:
w wodg
Art.12 ust.l i 4 ustawy z dnia 7 czerwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzerriu
104
i zbiorowym odprowadzaniusciek6w (ti. Dz. lJ. z 2020 r., poz. 2028) otaz art'
i 127 a ustawy z drlla 14 czer:wcat960 r. Kodeks postgpowaniaadministracyjnego
14
(tj. Dz. tJ. z 2021r. poz. 735zezn.) w ztriqzkttz przepisamiatf.4 ust. 1 ustawyz dnia
poz' 195)
mafca 1985 r. o ParistwowejInspekcji Sanitarnej(ti. Dz. u. z 2021 r''
jakoSci wody
oraz $ 9 rozpov4dzeniaMinistra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017t. w sprawie
do spoZyciaprzez ludzi (Dz. tJ. z 2017r., poz. 2294)ParistwowyPowiatowy
przeznaczonej
ZuzTdtt
InspektorSanitarnyw m.st. Warszawiena wniosekPani Marioli Gwiazda,Prezesa
Powiatowy
firmy BIO - CHIC Sp. z o.o.,ul. chlodna 56160,00-872Watszawa,Paristwowy
InspektorSanitarnyw m.st.Warszawiepostanawia

ZATWIERDZIC
w warszawie'
Laboratorium Mikrobiologiczne BIO-CHIC Sp. z o.o., zlokalizowane
przeznaczonei
ul. chlodna 561 60 w zakresie nastgpuj4cych oznaczefrw wodzie
do spoZycin przezludzi:
oc, Escherichiacoli ibakterie grupy colil
og6lna liczba mikroorganizm6w w 22"C i 36
Clostridium
enterokoki; bakterie z rodzaia Legionella sp; Pseudomonasaeruginosa;
p erfringen's(l4cznieze sporami).
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Zgodniez art. 4 ust. 1 ustawyz dnra14 marca1985r. o ParistwowejInspekcji Sanitamej
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) do zakresu dzialaniaParistwowejInspekcji Sanitarnej
w dziedzinie biehqcegonadzoru sanitamego naleiry kontrola przestrzeganiaprzepis6w,
okreSlaj4cych
wymaganiahigienicznei zdrowotne,dotycz4cych
m. in. wody do spozycia.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z drna 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeriu
w wodg i zbiorowymodprowadzaniu
Sciek6w(tj. Dz. lJ. z 2020r., poz. 2028) nadz6rnad
jakoSci4wody przernczonejdo sporyciapruezludzi sprawuj4organyParistwowejInspekcji
Sanitamejna zasadachokre3lonychw przepisacho Pafstwowej Inspekcji Sanitarnejoraz
dodatkowoust. 4 przedmiotowegoartykutu wskazuje,iz badaniepr6bekwody przeznaczonej
do spoZyciaprzezludzi mog4wykonywai laboratoriao udokumentowanym
systemiejakoSci
prowadzonych
badanwody, zatwierdzone
przezParistwow4InspekcjgSanitam4.
Wnioskodawcaw piSmie L.dz. 39llMcl2l z dnra 2 grudnia 2021 r. wyst4pil
o zatwierdzerie laboratorium mikrobiologicznego firmy BIO-CHIC Sp. z o.o.
ul. Chlodna56160,00 - 872Warszawaw zakresieparametr6wwskazanychwe wniosku.
ParistwowyPowiatowyInspektorSanitamyw m.st.Warszawiepo przeanalizowaniu
wniosku
stwierdzil, i2 laboratoriumpracujew udokumentowanymsystemiejakoSci prowadzonych
badari, a wnioskodawcaprzedstawil dokumenty okreslonew art. 12 a ust. 2 ustawy
z dnia 7 czerwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciek6w(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028).W rwiqzku z povryhszymParistwowyPowiatowy
InspektorSanitamyw m.st. Warszawiestwierdza,i2laboratorium mikrobiologicmefirmy
BIO-CHICSp.z o.o.ul. Chlodna56160,00 - 872Warszawaspelniawymaganiaw zakresie
oznaczpitwymienionychw sentencjidecyzji.
Zatwierdzeniu podlegaj4 parametry wymienione w rczporz4dzeniu Ministra Zdrovma
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawiejakoSciwody przeznaczonej
do spozyciaprzez ludzi
(Dz.U. 22017r.,poa.2294).
Decyzjajest wahnaprzez rok od datyjej dorgczenia.
Od niniejszej decyzji prrysluguje prawo wniesieniaodwolaniado Mazowieckiego
ParistwowegoWojew6dzkiegoInspektoraSanitarnego,00 - 875 Warszawaul. Zelazna79
za po6rednictwemParistwowegoPowiatowegoInspektoraSanitamegow m.st. Warszawie,
0l - 864 Warszawa,ul. Kochanowskiego
21 w terminie 14 dni od &na otrrymanianiniejszej
decyzji.Stronamo2ew trakciebiegu tegoterminunzec sigprawado wniesieniaodwolania.
Z dniem dorgczeniaorganowiadministracjipublicznejoSwiadczenia
o zrzeczeniusig prawa
do wniesieniaodwolania,decyzjastajesigostateczna
i prawomocna.
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Otrrymuj4:
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