PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPCY
Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych
- faks

63 2743642; 63 2743643
63 2743642 wew. 11
63 2743643

-

63 2743642 wew. 21

_

PPIS w Słupcy

Oddzial Nadzoru Stanowisko Pracy
ds. Higieny Komunalnej

- e-mail

ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca
www.psse-slupca.pl

psse.slupca@pis.gov.pl

ON,HK.426, 1.30. l. ih1l .20 l 9

Sfupca,

dnia

oryginał/kepia

51.'lJlAJ.

2019

Spółdzielnia Kółek
Rolnicrych
ul. Zachodnia 8A
62-402 Ostrowite

DECYZJA

Napodstawieart.4ust.

1pktlian.3łust. 1ustawyzdnia14marca1985r.oPństwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z2019 r. poz.59), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MinisttaZdrońa
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przezrLaczonej do spożycia przęz ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 afi. I07 § 1 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z2018 t, poz,2096, zpóźn. zm.)

i

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po rozpatrzeńu sprawozdń
zbadń Nr: W-35212019 OL PSSE w Koninie z dnia 15 kwietnia 2019 I.,N1992120I9/LB-WG/PC[V
LBWIG w WSSE w Poznaniu z dnia 25 kwietnia2}I9 t. oraz sprawozdań zbadań wody pobranej
w ramach kontroli wewnętrznej NR: 3B11269210212g19 z dnia I4.0ż.żW9 r; SBlt269tłgż/2ot9z dnia I4.02.20I9r. SB/108l2l02l20l9 z dnia 08.02,2019 r., SBlż2899l03l20l9 z dnia 13.03,2019 t.,
SBl2175610312019 z dnia IL03.2019 r., SBl21373l03l20|9 z dnia 08.03.2019 r,, SBl2I374l03l20l9
z dnia 08.03.2019 r. próbek wody przęznaczonej do spożycia przęzludzi,pobranej w dniach: 6 lutego
20|9r., 6 marcaż}I9 r. oraz 9 kwietnia 2019 r. z wodociągu publicznego Giewartów Holendry

STWIERDZA
w badanym zakresie przydatnośćwody przeznuczonej do spożycia przezludzi
z wodociągu publicznego Giewartów Holendry

UZASADNIENIE
W dniach: 6 lutego 2019 r,, 6 marca2019 r. oraz 9 kwietnia 2019 r. pobrano do badań próbki
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Giewartów Holendry.
Przeprowadzone badania próbek wody (sprawozdania zbadań Nr: W*352l20I9 z dnia 2 kwietnia
2019 OL PSSE w Koninie,Nl992l2019lLB-WGlPCHl z dnia 25 kwietnia2019 r. LBWIG w WSSE
w Poznaniu) oraz sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej NR:
3B,11269210212019 z dnia 14.02.2019r. 3F.11269110212019 z dnia 14.0ż.2019r. SB/10812l02l20l9
z dnia08.02.2019 r,, SBl2ż899l03l20l9 z dnia 13.03.ż0l9 r,, SB12I75610312019 z dnia I0.03.2019 r.,
SBl2I373l03lż0I9 z dńa 08.03.2019 r., SBl2I374l03l20I9z dnia.08.03,2019 r. próbek wody
przeznaczonej do spozycia przęz |udzi, pobranej w dniach: 6 lutego 20|9 t., 6 marca 2019 r. oraz
9 kwietnia 2019 r. stwierdzono, ze woda dostarczana z wodociągu publicznego Giewartów Holendry
w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych
i fizykochemicznych spełnia wymagania okręślonew zŃączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r. poz.2294).
Mając powyższe na uwadzę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy orzel<ł. jak
w sentencji

.

Strona

l z2

POUCZENIE

Od niniejszej decyzli słuzy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego
,
Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 6I-705 poznń za

PoŚrednictwem Pństwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Śłup.y, ul. Kościuszki 9,
62,400 SłuPca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręózenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec siĘ prawa do wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowegó Inspektora Sanitarnego
Śirpcy, który wydał
niniejszą decYzję. Z dniem doręczenia Pństwowemu Powiato*em,, Inspektorowi Sanitarnómu
w SłuPcY oŚwiadczenia o ztzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przęz ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Napodstawieart.4ust. 1pktliart.37ust, lustawyzdnia14marca1985r.oPństwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z2019 r. poz.59), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r, poz. 2294) oraz art. 104 art. I07 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z20I8 r. poz.2096, zpóźn. zn.)

i

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po tozpatrzeńu sprawozdń
zbadań wody Nr: W-353l20l9 OL PSSE w Koninie z dnia 15 kwietnia 2019 r.,Nl993l2019lLBWG/PCH/ LBWIG w WSSE w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. otaz wyników badń jakości
wody pobranej w ramach kontroli wewnętrzną NRa-SBll26trłltrżlffi19 -z:flnia l*.O2.201-9 t,S8/12688/0212019 z dnia 14.02.2019 r. SB/1081ll02l20l9 z dnia 08.02.2019r., SBl2290ll03l20l9
zdnia13,03.2019 r.,SB|2I755l03l20l9 zdniaIL03.2019 r.,SB12I375l03l20l9 zdnia08.03.2019 r.,
3B12137610312019 z dnia 08.03.2019r. próbek wody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej
w dniach: 6 lutego 2019 r.,6 marca}}I9 r, oraz9 kwietnia 2019 r. z wodociągu publicznego Kąpiel

STWIERDZA
w badanym zakresie przydatnośćwody przeznaczonej do spożycia przez|udzi
z wodociągu publicznego Kąpiel

aZASADNIENIE

W dniach: 6 lutego 2019 r., 6 marca 2019 r. oraz 9 kwietnia 2019 r. pobrano do badania
próbki wody ptzeznaczonej do spozycia przęz ludzi z wodociągu publicznego Kąpiel.
Przeprowadzonę badania próbek wody (sprawozdania z badań Nr: W-353l20I9 z dnia 15 kwietnia
20|9 r. OL PSSE w Koninie,Nl993l2019/LB-WGlPCHl z dnia25 kwietnia2019 r. LBWIG w WSSE
w Poznaniu) oraz sprawozdń z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu
NR: 3B|12681l02l20l9 z dnia 14.02.2019 r. SB/12688/0212019 z dnia 14.02.2019 r.
SB/l08111021201.9 zdnia08.02.2019 r.,SBl2290Il03l20l9 zdnia13.03.2019 r.,SB|2I755l03l20l9 z
dnia 1I.03.2019 r., SBl2I375l03l20I9 z dnia 08.03.2019 r., 3B12137610312019 z dnia 08.03.2019 r.
stwierdzono, żę dostarczana woda z wodociągu publicznego Kąpiel w zakresię oznaczonych

i

parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych
fizykochemicznych spełnia
wymagania określone w załączniku nr 1 do rczporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z20l7 r. poz.2294),

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy orzekł jak
w sentencji

.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służystronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego
Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 poznń'za

PoŚrednictwem Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śł,rp.y, ul. Kościuszki 9,
62,400 SłuPca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręózenia niniejs zej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może ztzec siĘ p.u*u do wniesienia
odwołania wobec Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Śiupcy, który wydał
niniejszą decYzję.
dnięm doręczenia Państwowemu Powiato*em., Inspektorowi Sanitamómu
w SfuPcy oŚwiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołaria-przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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