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DECYZJA
Napodstawieart.4ust. 1pktliart.37ust. 1ustawyzdńa14marca1985r.opństwowej
InsPekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 126I z późn. zm.), 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzeńa
§

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20t7 t w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. I04 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwci 196ó r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 zpóźn. zm.)
Powiatowy Inspektor Sanitarny w §lqpcy po ro7patugniu sprawoz6nia
*żbńń PaństwowY
Nr W-48-49l2078 OL PSSE w Koninie z dniaZlitsgo iolb r. i Ńr W-62l2ois or pSSE
w Koninie z dnia 12 lutego 2018 r. oraz sprawozdańa z badń nrN/338/20l8 LBWIG w WSSE
w Poznaniu z dnia 20 lutego 2018 r. próbki wody przęznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej
w dniach: 30 stycznia 2018 r. i 6 lutego 2018 r. z wodociągu publicznegó ciewartów Holendry

STWIERDZA
w badanym zakresie przydatnośćwody przenlaczonej do spożycia przezladzi
z wodociągu publicznego Giewańów Holendry

aZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r, oraz w dniu 6 lutego 2018r. pobrano do badania próbki wody
Przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociągu publicznym Giewartów Holendry.
Przeprowadzone badania próbek wody (sprawozdania z badań Nr: w48-49l20l8 z dńa Zlutego
2018 r. i W-62l2018 z dnia 12 lutego 2018r OL PSSE w Koninie oraz sprawozdanię z badń
nrN/338/20l7 z dnia 20 lutego 2018 r. LBWIG w WSSE w Poznaniu) oraz śprawozdani e z bńń
wodY NR: SB/1l40ll02l2018 z dnia 15 lutego 2018r. i SB/1l3g8l02l2}ts ź ania 15.02.2018 r.,
SBllI397l02l20I8 z dnia 15.02.2018 r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu
wYkazńy, żę woda z wodociągu publicznego Giewartów Holendry w punktach: Giewartów
Holendry, hydrofornia- wyjściewody uzdatnionej, Sienno- mieszkanie prywatne, Kosewo-Dom Dla
Dzieci i Młodzieżyw zakresie oznaczonych parametrów mikrobiolo gicznych, chemicznych,
organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w zńączniku nr 1 do
rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U . z ż0l7 r. poz. 2294).
Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy orzekł jak w
sentencji
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