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DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 $$ 1,3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnęgo (tekst jednol'ity Dz. U . z 20l7r. poz. 1257) oraz $ 16 ust. 1,

pkt l lit. a, pkt 6' $ 17 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia l3 listopada 2015r.
w sprawie jakości wody przeznaczonei do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20I5r.
poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 'w Kole po zapoznaniu
się zę sprawozdaniami z badan wody Nr w-983lŻ017 z dnia 29.09.Ż017r. oraz
Nr N/2300l20I7 z dnia 03.10.Ż017r. pobranej w ramach kontroli urzędowej dotyczącymi
jakości wody z wodociągu publicznego Babiak' gm. Babiak

stwierd.zaz

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

Uzasadnienie

Zgodnie z $ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 'dnta 
13 listopada 2a15r.

w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spożycia przez|udzł (Dz. U. z20I5r. poz. 1989)

woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jężeli jest wolna od mikroorganizmów
chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagroŻenia dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji w stęŹeniach stanowiących potencjalne zagroŻenie
dla zdrowia ludzkiego oraznię wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Zgodnie z $ 16 ust. 1, pkt 1 lit. a, pkt 6 tozporządzenia Ministta Zdrowia z dnia
13 listopada Ż0I5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŹycia przezludzi (Dz'U.
z 2OI5r. poz. 1989) właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny weryfikuje
terminowość przekazywania wyników badń wody oraz informuje właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym terenie.
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Zgodnie z $ 17 ust. 1 pkt l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 13 listopada
Ż015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi (Dz. U. z Ż0I5r. poz.
1989) właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie wyników zbadan
wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych ptzez podmiot,
stwierdza przydatnośó wody do spożycia.

Jak wynika Ze sprawozdan z badań wody Nr w-983l2017 z dnia 29.09.Ż0I7t. oraz
Nr N/2300/20l7 z dnia 03.10.2017r, pobranej w ramach monitoringu przeglądowego kontroli
urzędowej .iakość wody w badanym zakresię odpowiada wymaganiom określonym
w rozpotządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20I5r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przez |udzi (Dz. U. z 20I5r' poz. 1989). W tym stanię sprawy
zgodnie z $ 16 ust. l, plct 1 lit. a, pkt 6, $ 17 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenianalęŻało orzęc
jak w sentencji decyzji.

od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesieniu odwołunia do lłielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektoru Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektoru Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzjL
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania

Administracyjnego (Dz U. z 2017n poz. 1257), w trokcie biegu terminu do wniesienia odwołania,
stronu może zrzec się prawa do wniesieniu odwołunia wobec organu administrucji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w KoIe
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołaniu przez ostutniq stronę postępowania,
decyzja staje się ostutecznil i prawomocnu.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. ] lit. g ustaw z dnią
16.] ] '20a6r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 20]6r. poz'1827z późn. zm.).

Otrzymujq:
l. Adresat - ePUAP
2. Wójt Gminy Babiak_ ePUAP
3. a/a

M.D.,D.Cz. sbonaŻ z2



Dokumęnt elektronicmy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole

62-600 Koło

Koło (miasto)

Toruńska 72

hĘs : //epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id:3 850845 8&Ępe...

. DECYZIA

Decyzja merytoryżna

Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Kole po Źpoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Wody Nr W-983/2017 z dnia 29 'o9'20!7r ' oraz Nr N/23o0l2oI'1 z dnia 03.10.2017r.
pobranej W ramach kontroli uuędowej dotycząrymi jakości Wody Z Wodocjągu publianego Babiak, gm' Babiak

stwierdza:
przydatność Wody z Wodociągu publicznego Babiak,
gm. Bablak do spożycia przez|udzi.

załączn iki

i URZĄD GN4INY W BABIAKU

62620 Babiak
Babiak
pl. Wolności 5
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