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DECYZJA
Na podstawie at.4 ust. 1 pkt 1 i ar1. 37 ust. 1 ustawy zdnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 59, z poźn.zm.), § 2l ust, 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz, U. z2017 r. poz.ż294)

i art. 107 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
(Dz. U. z 20ż0 r. poz. 256, z poźn.zm.)
oraz art. 104

-

Kodeks postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań Nr:
W-ą7żl2020 OL PSSE w Koninie z dnia 30 marca 2020 r,, N173I/2020/LB-WG/PCH/LBWIG
w WSSE w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 20ż0 r. oraz sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli
wewnętrznej NR: 3B103763,10112020 z dnia ż1,01.żOżat;-S8/03765101120ż0 z--dnia- 21.0I-2ĘOr.-SB/10053/0212020 z dnia I0,02.2020r., SBll23l3l02l2020 z dnia 14.02.2020r., SBll23l4l0żl2020 z dnia
14,02.2020r. próbek wody przezlraczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach: 2l stycznia ż020r,,
5 lutego ż020r. oraz24 marca 20ż0 r. z wodociągu publicznego Giewartów Holendry

STWIERDZA
w badanym zakresie przydatnośćwody przeznaczonej do spożycia przezludzi
z wodociągu putllicznego Giewartów Holendry

UZASADNIENIE

W dniach: 2I stycznia 2020 r., 5 lutego 2020 t. oraz 24 marca 2020 r. pobrano do badań
próbki wody przęznaczoneJ do spożycia ptuez ludzi z wodociągu publicznego Giewartów

Holendry. Na podstawie otrzymanych wyników badań jakości wody wykonanych przez organ PIS
(sprawozdania z badań Nr: W-272l2020 z dnta 30 marca 2020 OL PSSE w Koninie,
Nl73ll2020lLB-WG/PCH/ z dnla 10 kwietnta 2020 r. LBWIG w WSSE w Poznaniu) oraz
sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej NR: 3B103763101120ż0 z dnia
żL01.2020 r., SBl03765101120ż0 z dnta 2L01.2020 r., SB/10053102120ż0 z dnia 10.02.2020 r.,
SB/123I3l02l2020 z dnia 14.02.2020 r., SB/12314l02l2020 z dnia 14.02.2020 r. stwierdzono,
żę woda dostarczana z wodociągu publicznego Gięwartów Holendry w zakresie oznaczonych
parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia
wymagania określone w zńączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdtowiaz dnia 7 grudnia 2017 t.
w sprawie jakościwody ptzęznaczorrej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U. z20I7 t. poz.2294).
Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy otzeŁJ jak
w sentencji
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POUCZENIE
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Od niniejszej decyzji sfuży stronie prawo wni&ienia odwołania do Wielkopolskiego państwowego
Wojewódzkiego Inspektora §anitarnego
.ul. Noskowskiego ż3, 61-705 poznań za pośrednictwem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400
Sfupca. odwołanie
wnosi się w te-nninie 1ł dńi od daty doręczenia ninTejszej aecyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia Óawółania "rt onu możę zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Pańitwowego Powiatowego lnspekto.u suniiuń.gg"* Śń.;; który wydał niniejszą
decYzję, Z dniem doręczenia Państwowemy PÓw|atowemu Inspekto.oi"'ł':sunińń# w
sńp.i
o ztzęczeniu się Prawa do wniesienia odwołania przez ostitnią ze stron postępowania,-dócyzja
"J*i"J"ńi"
staje się

ostateczna i prawomocna.
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