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Urząd Gminy w Babiaku
Plac Wolności 5
62-620 Babiak

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ss 1' 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.23 z poźn. zm.) oraz $ 17 ust.l, pkt. 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. IJ. z Ż075r', poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadafl wody nr w-1Ż2-125l2017 z dnia 17.02.2077r.,
pobranej w ramach kontroli urzędowej oruz SBl]]212-11215l1012016 z dnia 31.10.2016r', DLll4l207'7
z dnia 05.01.2017r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dotyczącymi jakości wody z wodociągu
publicznego Brdów' gm. Babiak

stwierdza:.

prrydatność wody z wodociągu publicznego Brdów
gm. Babiak do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie
Zgodnie z $ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada Ż015r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spozycia przezlrudzi (Dz.łJ. z20|5,poz.1989) woda jest bezpieczna dla zdrowia
ludzkiego, jeŻeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasozytów w liczbie stanowiącej
potencjalne zagroŻenia dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stęzeniach stanowiących
potencjalne zagroŻenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresy.wnych właściwości korozyjnych.

Zgodnie z $ 17 ust. 1 pkt. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez 1udzi (Dz. U. z 2075, poz. 1989) właściwy
państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstarvie wyników z badan wody realizowanych według
ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmiot, stwierdza przydatność wody do spozycia.

Jak wynika ze sprawozdań z badań wody W-122-125l2017 z dnia 17.02.Ż01'lr.,

sBl71Ż1Ż-17215l1Ol2O16 z dnia 31.IO'2016r., DLll4l2O17 z dnia 05.0l2017r. jakość wody badana

w zakresie monitoringu kontrolnego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra
Zdrowiazdnia 13 listopada 20l5r' w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia przezludzi (Dz. U.
zŻO15r., poz. 1989). W tym stanie Sprawy zgodnie z$ 17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia naleŻało

orzec jak w sentencji decyzji.

otl niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego ul, Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Puństwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daĘ jej otrzymania.

I|/ydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust. 1 lit' g ustawy z dnia 16.1].2006r

o opłacie skttrbowej (tekst jedn. Dz. U. z 20l6r., poz. 1827).
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