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DECYZ.IA

Na podstawie art. l04 i art' l07 ę*t l. 'i ustarv1' z dnia l4'06.l960r. Kodeks
postępolvania atlnrinistracy.ineg0 {Dz. U. z1al7r. pr:z. l257 Z'3 Zm.}: ań.4 ust. l pkt l usta\\'\'
z dnia l.ł nrarca l985r.tl Państwowej lnspekcji Sanitarnej {Dz. U. zŻ017r. poz. l26l Ze zm.):
ań. |2 ust. l ustawv z dnia 7 ceęnł"ca 200 lr. o zbiorowym Zaopatrzeniu rr' rrodę
i odprorvadz.aniu ścieków {Dz' U. z 2al7r. poz. 328 Ze Zn1.): -rt 3 ust. l pkt l. $ 2l ust. l
pkt. l i ust. 8 rozporządzenia Mirristra Zdrowia z clnia 7 grudnia 2al7r. w sprawie jakości
wcld1'przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. tJ. z20|7r' poz.2294) oraz po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjn1'ch nr W-73_76nal8 z dnia 09.02.20l8r.. wtłdy
pohrane'i w dniu 06.02.20l8r. rv ramach kontroli urzędowej z woclociągu publicznego B$biak.

Państwow1' Powiatowy lnspektor Sanitarny w Kole

st$ierdza:

przydatność wody tlo spoĘcia
z wodociągu publicznego Babiak.

[] znsłdnienie

Państwowy' Pnwiatowy lnspektor Sanitarny w Kole prowadzi stały nadzór sanitamy
nad 'iakością rł'ody do spcżvcia z wodociągu publicznego Babiak. zgodnie z ustalcln;,m
harmontrgralneln. $| lYJ*typowanych punktach" zaakce ptow"anych przez Grrrinę Babiak.
W'dniu 06.02.20t8r. zostaly pobrane do hadania latrclratoryjnego próbki wod;' przeznacztrnc'i
do spoŹycia prztz ludzi w zakresie parametrów grup1' A tvynrienionych rv rozpcrrządz'eniu
Ministra Zdron,ia z'dnia7 grudnia 20l7r. w sprawie.iakości wod'v przeznacz*nej dtl sptlżycia
przet ludzi (Dz. U. z ?{Jl7r. poz. 2294) w punktach poboru: Stacja Uzdarniania Wody
w. Babiakul l}udynek Srodorviskorvego Donru Sanropr:mocy _ I)ebno Króleuskic 53:
Budynek Niepublicznegcl Zakladu opieki Zdrowotnej ..Eskulap'' w Babiakrr" ul. Poznańska 5;

Budynek tJuędu cmin1' w Bahiaku. Plac WolncrŚci 5. Badanie pobran1'eh próbek *'ody
zostało przeprorvadzclne przet oddział Laboratoryiny Pelrr'iatorł'ej Stac.ii Sanitarno-
ll.pidemiologicznej w Kr:ninie. ul. Staseica 16.
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Zgodnie z $ 3 ust' l pkt 1 rozprrrz4dzenia Ministra Zdrou"ia z.dniazdnia 7 grudnił 20l7r'
rv sprawie.iakości wod1'przeznaczone.i dcl spożycia przezlvdzi (Dz. U. z10l7r' poz.2394) woda
jest zdatna do uĄcia. jeżeli jest rł'olna od mikrclorganizntów chorobotrvórczych i pasożytów
rv liczbie stanow'iące.j pcltenc.jalne zagrclż-enie dla zdlowia ludzkiego- rr'szelkich suhstanc.ii
w stężeniach stanowiących potenc.ialne zagnJżęnie dla zdlorvia ludzkiego oraz nie lvykazujc
agresy,rł,nych właśc irvośc i koroe1,i nych.

W zakresie przebadanych parametrów cytowanej wcześniej grupy A. nie zostaĘ'
naruszonr rłymagania określone w załączniku nr l do ww. ruzparządzenia. Woda
z u'otlociągu zbiorowegrr zaopatrzenia w Babiaku jest bezpiecznł dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z $ 2l ust. l pkt l rozporządzenia Ministra Zdrorł'ia z dnia 7 grrrdnia 2al7r.
rv spralvie .iakości wodv przeznaczone.i do spożycia przez ltldzi (Dz. tl' z 2al1r. poz' 2194)
rvłaściu1' państtorł.y" inspektor sanitanly' na podstawie sprarvozdania. o który'nl mowa
rv $ l0 ust' l. rv t}'In spralvozdań z rvlasnr'ch baclań jakości rvndy. o który'clr rnÓwa w art. l2 ust. 4
usta\Y. rrr'konany'ch rr' punhcie zgodności strvierdza przy'datność wtrd-v dcl spożycia.

Zgodrlie z $ 2l ust' 8 rozpr:rządzenia IHinis{ra Zdrowia z dnia7 grudnia 10l?r. w sprau ie
jakości wod1' przeznaczone.i do spoĄcia przez ludzi (Dz' U. z 2017r. paz. 22941 rvtaścirr1'
państrvowy inspektor sanitam1" informu.ie rvłaściwego burmistrza o strł'ierdzeniu prz-vdatności
rvod1'do spoż1'cia.

W tym stanie sprarrv zgtrdnie z $ 2l ust. l pkt l ww. rozporządzenia należalo orzec.|ak
w sentenc-ii decyzji.

Pouczenie

', od niniejszej decyąji sluży słronie pławo wniesienia odwtlltlttiu da Wiełkopłllskiego
' . Puństwow,ego Wojer,ódzkiego Inspektora Sanitarnego óI-7(rs Poznnń, ul. Noskłwskiega 23

za pośrednictwem Puństwawego Powitttttłłego Inspeklorc Saniturnego w, Kole, al. Tłłłutłska 72
w terminie 14 dni od łIa4, otrzymania decy$i.

Zgoclnie z arl. I27tt ustttlły z łlnia 14 czerwcr 1960r. - Kodeks Plrslępowaniil
,4dministracljnego (Da U. z 2017 poa 1257 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienit
adwołrnia, stran( może złiec się prnnla do wniesicnia odwolcnia wohec organu adruinistracji
puhlicznej, tłtóa,wydał elecyzję. Z clniem cbręueaia do Putstvłowego Pltwitttokego Inspektora
Saniturnega w Kole oświadczenin o z,rzecuniu się prłwu da wniesienic odwolunił pr7ez
łslalniq stranę postęPtlwania. decjłvją staje się ostćrtecznu i prawomocnu.

lłlvtląnie niniqisze.i tłec1'z.ji nie płłillegu oplacie skurholaej na ptldstatie url. 2 usl. I lit' g tlsluu'|:
- .: 

clniu l6'l1.2006r.tl opłacic skurholłej (Dz. I]. z 20Iór. po:. I827 ze:r,,.!.
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