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DECYZJA
Na podstawie art.4 ust. l pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy zdnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2019 r.poz.59,zpoźn.zm.), § 2l ust. l pkt l rozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia7
grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U, z2017 r.poz.ż294)
oraz art. 104 i art. 107 § l ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z2020 r. poz.256, z poźn.zm.)
, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody
Nr: W-273l2020 OL PSSE w Konirrie z dnia 30 marca 2020 r.,Nl732l2020lLB-WG/PC}V LBWIG w WSSE
w Poznaniu z dnia 10 kwietnia żOż0r. oraz wyników badań jakości wody pobranej w ramach kontroli
wewnętrznej NR: 3B103766/0112020 z dnia.21.QŁ.2020r,, SB/0376}ntD020 z dnia 2I§1.2020r.,
SB/l0055/0212020 z dnia 10.02.2020r., SB/1231300212020 z dnia l4.0ż.ż020r., SB/123I0l02lż020 z dnia
l4.02.żOżOr., SB/l231110ż120ż0 z dnia 14.02.ż020r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
pobranej w dniach: 21 stycznia 2020r., 5 lutego 2020r, oraz ż4 marca 2020 r. z wodociągu publicznego Kąpiel

STWIERDZA
w badanym zakresie przydatnośćwody przeznaczonej do spożycia przezludzi
z wodociągu publicznego

Kąpiel

UZASADNIENIE
W dniach: ż7 stycznia2020 r.,5 lutego ż020 r. orazż4 marca 20ż0 r. pobrano do badania próbki wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kąpiel. Na podstawie przeprowadzonych
badań jakości wody przez organ PIS (sprawozdania z badali Nr: Wą73l2020 z dnia 30 marca 2020 r.
OL PSSE w Koninie, N|732|2020/LB-WG/PCł1/ z dnia 10 kwietnia 2020 r. LBWIG w WSSE w Poznaniu)
oraz sprawozdańz badali wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu NR: SB/0376610112020
dnia ż1,01.20żOr., SB/1005510ż12020 dnia 10.02.2020r.,
dnia 21.01,20żOr., SB/03767l01l202a
SBllż3l300żlż020 z dnia 14.02.2020r., SBlIż310l02l2020 z dnia 14.02.2020r,, SBlI231,|l02l20ż0 z dnia
14.02.20ż0 r. stwierdzono, że dostarczana woda z wodociągu publicznego Kąpiel w zakesie oznaczonych
paranetrów rnikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania
określonew załączniku nr l do rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakdści
wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z20|7 r, poz.2ż94).
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POUCZENIE*

Od niniejszej decyzji służystronie prawo wnifiienia odwołania do Wielkopolskiego państwowego
p9jewódzkiegg Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 6?-400 Słupca. odwołanie
wnosi się w terminie ł4 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania it.ona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego]1q-śłupcy, kióry wydał niniejszą
deeYzję. Z dnięm doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi§ańitu*ińu w Sfupcy oświadczónia
o ztzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, dócyzja staje się
ostateczna i prawńocna.
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