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Urząd Gminy w Babiaku
Plac Wolności 5
62-620 Babiak
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Na podstawie art. I04 i art. 107 $$ 1, 3 ustawy z dnla 14.06.1960 r. Kodęks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z poźn' zm.) oruz

$ 17 ust.l, pkt. 1 rozporuądzenia Ministta Zdrowia z dnia 13 listopada 20I5r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz.U. z20l5t.,PoZ.1989)' Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się Ze splawozdaniamt z badai
wody nr W-31512017 z dnia 27.03.2017r., il'N17692017 z dnia 30.03.2017r., pobranej
w ramach kontroli urzędowej oraz zę sprawozdaniami z badań wody nr DLl334l2017
z dnia 08.05.2017r., m sBl47006l05l20l7 z dnia 30.05.20I]r., m sBl4]007l05lŻ0l]
z dnia 30.05.20I7r., m 58/47008/0512011 z dnta 30.05.20I]t., m sBl47009l05/Ż0l1
z dnia 30.05.20I7r., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, dotyczącymi jakości wody
z wodociągu publicznego Mchowo, gffi. Babiak

stwierdzaz

przydatność wody z wodociągu publicznego Mchowo,
gm. Babiak do spożycia przez ludzi. .

Uzasadnienie
Zgodnie z $ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 13 listopadaŻ}Ilr. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spoŻycia przezludzt (Dz. U. zŻ015,poz. 1989) woda jest
bezpteczna dla zdrowia ludzkiego , jeŻelijest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych
i pasoży.tów w liczbie stanowiącej potencjalne zagtoŻenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich
substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagroŻenie dla zdrowia ludzkiego oraz nię
wskazuj e agresywnych właŚciwości korozyjnych.

Zgodnie z $ 17 ust. 1 pkt. 1 tozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
20I5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015,
poz. 1989) właŚciwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wyników
z badań wody realizowanych według ustalonego harmonogramu' przekazywanych przez
podmiot, stwierdza przydatnośó wody do spożycia. 
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Jak wynika Ze sprawozdan z badań prob wody nr W-3I5l20I1 z dnta 27.03.20I7r.,
rlłN1769l20I7 z dnia 30.03.2077r., pobranych w ramach monitoringu przeglądowego kontroli
urzędowej oraz Zę sprawozdań z badai prób wody nr DLl334l20r7 z dnia 08.05.2017r.,
ff SBl41006l05l20fl z dnta 30.05.2017r., ff SBl4l007l05l20I7 z dnia 30.05.2011r.,
nr 5B/47008/05|Ż017 z dnta 30.05.20I7r., m SBl47009l05l20I7 z dnta 30.05.20l]r.,
pobranych w ramach monitoringu kontrolnego kontroli wewnętrznej jakośó wody odpowiada
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20I5r'
w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia przezludzi(Dz.U. z20I5t.,poz. 1989).
W tym stanie spIawy zgodnie z $ I7 ust. 1 pkt. 1 w/w rozpotządzenia nalęŻało orzec jak
w sentencji decyili.

od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do łvielkopolskiego Państwowego
|I/ojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uI. l,{oskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uI. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daĄl
jej otrzymania.

2 ust. I lit. g ustawy z dnia

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wójt Gminy Babiak
3. ala
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