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DECYZJA
NaPodstawieart.4ust. 1pktliart.37ust. 1ustawyzdnia14marca1985r.opaństwowej
InsPekcji Sanitarnej (Dz. IJ. z 2017 r. poz. t26t z późn.zm.), 21 ust. 1 pkt 1
rozporządz.eńa
§
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwod/ prze znaczonej ao spóryci po",
i

ludzi (Dz. U. z 2017 r- Poz. 2294) oruz art. l04 i au:t.107 t usiawy z dnia 14 czerwca
§
1960 r. _
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2017 ,. pór. ]257 z'późn. nn.)
PaństwowY Powiatołvy Inspektor §nnitarny w=- §łupcy pn ,*put oniu sprawo zdania
zbadń Nr W-45-47l20l8 OL PSSE w Koninie z dńa 2 lutego zbrs r. o.- ,pru*o zdanta zbadań
nrNl337l2018 LBWIG w WSSE w Poznaniu z dńa20 lutego ŻOts .. próbki *óay przęruBczonej
do
sPoŻYcia Przezludzi, pobranej w dniu 30 stycznia 2018 r. z wodociągu publiczrrego
kąliel

STWIERDZA
w badanYm zakresie przydatnośćwody przeznaczonej do spoĘcia przezludzi
z wodociągu publicznego Kąpiel

aZASADNIENIE

W dniu 30 stYcznia2018 r. pobrano do badaniapróbki wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi w wodociągu publicznym Kąpiel. Przeprowadzone badania próbek *óoy (sprawozłania
zbadńNr: W-45-47l20l8 z dnia2 lutego 2018 r. OL PSSE w Koninie oraz sprawozdanie zbadań
rcNl337l20l7 z dnia 20 lutego 2018 r. LBWIG w WSSE w Poznaniu) oraz sprawozdaniazbadań
wodY NR: SBllI394l02l20I8 z dnia I5.02.20I8r. i SB/1l392/02lź018 z dnia 15.02.2018 r.,
SB/11393/0212018 z dnia 15.02.2018 r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej
wodociągu
wYkazałY, że woda z wodociągu publicznego Kąpiel w punktach: Kąpiel, hydrofomiu_
,"y;s"i. *oiy
uzdatnionej, Gostuń- mieszkanie prywatne, Giewartów-Szkoła podstiwowa w zakresie
ĆŹnaczonych
Parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych speinia
wYmagania okreŚlone w załączniku nr 1 do rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dńa7 grudniaiotl
,.
wsPrawiejakoŚciwody ptzeznaczonej do spożycia przeztudzi(Dz.|J.z2017 r.poz.2294).
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