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DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 $S 1,3 ustawy z dnia A.A6.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 20I7r. poz' 1257) oraz $ 16 ust. 1,

pkt l lit. a,pkt6, $ 17 ust.l, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia l3 listopada 2015r.
w sprawie jakości wody przęznaczonei do Spożycia przez Iudzi (Dz. U' z Ż0l5r.
poz. 1989). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 'iV Kole po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badan wody Nr w-982l20|7 z dnia Ż9.09.2017r. oraz
Nr N/2299l20l7 z dnia 03.10.Ż017r. pobranej w ramach kontroli urzędowej dotyczącymi
jakości wody z wodociągu publicznego Brdów, gm. Babiak

stwierdza:.

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

Uzasadnienie

Zgodnie z $ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z ónia 13 listopada Żal5r.
w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z20I5r. poz. 1989)

woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, iężęli jest wolna od mikroorganizmów
chorobotwórczych i pasozy.tów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagtoŻenie
dla zdrowia ludzkiego oraznie wskazuje agresnvnych właściwości korozyjnych.

Zgodnte z $ 16 ust. l, pkt 1 lit. a, pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez|udzi (Dz. U.
z ŻOI5r. poz. 1989) właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny weryfikuje
tęrminowośó przekazywanta wyników badan wody oraz informuje właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym terenie.
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Zgodnie z $ 17 ust. 1 pkt I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez|udzi (Dz. U. zŻ01'5r.poz.
1989) właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie wyników z badan
wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmiot,
stwierdza przydatność wody do spozycia.

Jak wynika Zę sprawozdań z badań wody Nr w-982lŻ017 z dnia 29.09.Ż017t. otaz
Nr N/2299lŻ017 z dnia 03.10.Ż0I7r. pobranej w ramach monitoringu przeglądowego kontroli
urzędowej jakośó wody W badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnła 13 listopada 20I5r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). W tym stanie sprawy

zgodnie z $ 16 ust. 1, pkt 1 lit. a, pkt 6, $ 17 ust. 1 pkt 1 w/w tozporządzenianaleŻało orzęc
jak w sentencji decyzji.

od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesieniu odwołania do Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sunitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23

zu pośrednictwem Puństwowego Powiatowego Inspektoru Sanitarnego w KoIe, uL Toruńska 72

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

Administracyjnego (Dz U. z 2017n poz. 1257), w tłakcie biegu terminu do wniesienia odwołania,
stronu może zrzec się pruwa do wniesienia odwołunia wobec organu administrucji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole
oświadczenia o zrzeczeniu się prawu do wniesienia odwołania przez ostatniq stronę postępowaniu,

decyzja steje się ostilteczna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia

16.11.2006r'o opłacie skarbowej (tekst jednoliQ Dz. U. z 20]6r. poz.1827zpóźn. zm.).

Otrzymujq:
l. Adresat - ePUAP
2. Wójt Gminy Babiak_ ęPUAP
3. ala
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Dokument elektronicmy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole

62-600 Koło

Koło (miasto)

TorUńska 72
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. DECYZJA

Decyzja merytoryczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Kole po zapoznaniu Się ze sprawozdania mi z badań Wody Nr W-982/20!7 z dnia 29.o9.2o17r. oraz Nr N/2299/2077 z dnia 03'1o.2ol7r '

pobranej W ramach kontroli uuędowej dotyoąrymi jakośęi Wody z Wodociągu publicnego BrdóW, gm. Babjak

stwierdza:
przydatność Wody z Wodociągu publicznego BrdóW,

gm' Babiak do spożYcia przezludzi'

zalącznikii
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