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DECYZJA
Na podstawie art. 104 i art. 107 §§ 1, 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195);
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028); § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust.
8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych Nr W-1033/2021 z dnia 13.09.2021r.,
Nr N/1979/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 14.09.2021r. wody pobranej w dniu 07.09.2021r.
w ramach kontroli urzędowej oraz sprawozdaniem z badań Nr P/1/02/2021/5/FM/1 z dnia
09.08.2021r., Nr P/1/02/2021/5/FM/2 z dnia 09.08.2021r., Nr P/1/02/2021/5/FM/3 z dnia
09.08.2021r.wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego
Mchowo, gmina Babiak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole
stwierdza:

przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego Mchowo, gmina Babiak.
Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole prowadzi stały nadzór sanitarny
nad jakością wody do spożycia z wodociągu publicznego Mchowo, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, w wytypowanych punktach, zaakceptowanych przez Gminę Babiak,
Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.
W dniu 07.09.2021r. zostały pobrane do badania laboratoryjnego próbki wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w punkcie poboru:
budynek mieszkalny – Brzezie 31, 62-620 Babiak. Badanie pobranych próbek wody zostało
przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej
Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16 oraz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.
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W dniu 27.07.2021r. Gmina Babiak w ramach kontroli wewnętrznej pobrała do badania
laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy
A wymienionych ww. rozporządzeniu w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody
w miejscowości Mchowo, budynek mieszkalny – Góraj 17, budynek mieszkalny – Stare Morzyce
11, gmina Babiak.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) woda
jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów
w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji
w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje
agresywnych właściwości korozyjnych.
W zakresie przebadanych parametrów cytowanej wcześniej grupy B, wymagania
określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia zostały spełnione. Woda z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia Mchowo jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa
w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych
przez podmioty, o których mowa w § 6-8, oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty
wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy,
wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia.
Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta o stwierdzeniu
przydatności wody do spożycia.
W tym stanie sprawy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia należało orzec jak
w sentencji decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kole oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 zez zm.).
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