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DECYZJA
Na podstawie art. l04 i art. Ia7 $s 1' 3 usta1Ą} z dnia 14.06.1960r. Kodeks

postępo\Yania administrac}anego (Dz' U. z2017r.poz.1257 ze zm.): art. 4 ust. 1 pkt 1 ustalĘ/
z dnia 14 marca 1985r. o Państw'o'wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. lJ. z2Ol7r. poz. 126l ze zrrr.):
art. 12 ust. 1 ustarv,v z drua 7 częrwca 2001r. o zbioroił'ym zaopattzeniu w rvodę
i odprou'adzaniu ściek51ry (Dz. U. z2afit'poz'328 ze zm'); $ 3 ust. 1 pkt 1, $ 21 ust. l
pkt. 1 i ust. 8 rozpotządzenia Ministra Zdrorviaz dnta 7 grudnia Ż017r. rv sprau,ie jakości
lr'od.v przeznaczonej do spoą'cia ptzęz ludzi (Dz. 1]. z2017r. poz.'Ż294) oraz po zapozlaniu
się Ze sprawozdaniem z badan laboratoryjnych nr W-7ŻDa1[ z dnia tz.oz.zarcr.
i nr N/348/Ż018 z dnia 20.02.2018r' rvody pobranej w dniu 06.aŻ.2}18r. w ramach kontroli
urzędo'ivej z wodociągu publicznego Mchowo,

Państwow1 Porł'iatorły Inspektor Sanitarny rv KoIe

stł'ierdza:.

pn1'datność wody do spoĘcia
z rvodociągu publicznego Mchorvo.

Uzasadnienie

Pańsfivorły Powiatow1' Inspektor Sanitarny w Kole prowadzi staĘ' nadzór sanitarny
nad jakością rvody do spozycia z rvodociągu publicznego Mchorł,o, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, w' rł1*Ępolvanych punktach, zaakceptov'anych przez Gminę Babiak.
W dniu 06,0Ż.Ż018r. zostĄ pobrane do badania laboratory'jnego próbki u,odY przeznaczonej
do spoz,lcia przez ludzi w zakresie parametrórł. grupy'A i B rł1'mienionych rv rczporądzeniu
Ministra Zdror,via z dnia 7 grudnia Ż0I7r. rv sprawie jakości \Ą,ody ptzeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z ?017r. poz. 2294) lv punkcie poboru - budynek mieszkalny Janorvice
28. 62-620 Babiak. Badanie pobranych próbek wody zostało przeprow'adzone ptzez addziaŁ
LaboratorSjn-v Porviatorvej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rv Koninie, ul. Staszica 16,
62-5aa Konin oraz Dział Laboratoryiny Wojervódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu. u]. Noskowskiego 23.61-705 Poznań.
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Zgodniez$3ust. lpkt1rozporzadzenia|r'{inistraZdrorł,iazdniazdnia7grudnia2017r.
rr,sprau'ie jakości ivod1'przeznaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz. U. z2017r. poz.229-ł) ił'oda
.jest zdatna do uż1cia. jeŹeli jest u,olna od mikroorganizmór.r'clrorobotrr'órcz\,ch i pasozytÓrt'
u' liczbie stanorł'iace_j potencjalrre zagrozenie dla zdrou'ia ludzkieeo. rr,szelkich substancji
rv stęzeniach stanou'iąc1,ch potenc_ialne zagroŻenie dla zdrorł'ia ludzkiego oraz nie rł1'kazuje
agres\'\\'n\1c h rrł aśc i w'o śc i korozyj n1'ch.

W zakresie przebadan-'vch parametrórv cytorr'anej rvcześniej grupy A i B, nie zostaĘ
naruszone rr\'magania określone rv załączniku nr 1 do w-rr'. rozporządzeniz. Woda
z rr'odociągu zbiororr'ego zaopatrzenia \ł' Mchołvie jest bezpieczna dla zdrow'ia
konsumentórł,.

Zgodnie Z :q 21 ust. I pkt l rozporządzenia N4inistra Zdrou'ia z dnia 7 grudnia 2a17r.
rv sprarr,ie _iakości r,r'odr' przeznaczonej do spoż1'gią przez |udzi (Dz. U. z Ż01'Ir. poz. 2Ż941
lvłaściu'v palistwow\l inspektor sanitanry na podstalr'ie sprarł'ozdania. o którym mowa
rv $ 10 ust. 1. \\l tym sprarr'ozdań z g'łasnr'ch badań jakości rvod1'' o któr'*_ch mowa w an. 12 ust. 4
usta$}'' w}'konan!'ch r.r'punkcie zgodności strvierdza przvdatność rvod1' do spoz}'cia.

Zgodnie z $ 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrorvia z dnia 7 grudnia Żafir. u'sprarł'ie
jakości n'odr' przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U' z 2017r.poz.2Ż94) u,łaścirr,-l'
p&ństlvorłl inspektor sanitarny informuje rł'łaścilvego u'ójta o strł'ierdzeniu przydatności rvody
do spożycia'

W ti,'m stanie Spra\\"y zgodrrie z $ 21 ust. 1 pkt 1 rł'w. rozporządzenia nalezało orzec jak
rl,sentencjidecy'zji.

Pouczenie

od niniejszej dec1,iji słuiy stronie prawo wniesienia otlwołania do Welkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, uI. Noskowskiego 23
za pośrednictwem Państwowego Potłiątowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ttl Tbruńska 72
w terminie 14 dni od daty otrxypląrrio decyzji.

Zgodnie Z art. I27a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania
Administrac1jnego (Dz, Lr. z 2017 poz. 1257 Ze ZłłL), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odłłołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołałtia v,obec organu administrccji
publicznej, który łł!fl{]ł decłzję. Z dnieru doręczenia do Państwow,ego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego łł KoIe oświadczenia o zrzeczeniu się prawg do wniesienią odwołąnia przez
ostatniq strorrę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawonocna.

ll\'danie niłliejszej deqłxii nie podlega opłacie skarbołł,ej na podstal'łie ąrt. 2 tłst. I lit. g tłstav,y
z dnia }6.11'2006l'.o oplcłcie .skarbou'ej (Dz. U. z 20]6r. poz'1827 ze zftl.).
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