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DECYZTA j, 0 Ł lŁl'it'

I iii :'tNapodstawie: i"-
' ,-,- "lnlr:.- art.4 i art.10 ustawy z dnia 14 manca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanijdriięd{tokst

jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr fIŻ,poz.I263 ost. zmianaDz'U. z2013 r,poz 2), w związkuz
art.Iz ust.1 ustawy z dnia7 częrwcaf))I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z2006 r. Nr 123, poz.858 ostatnia zmiana DzU.zf0l2r.
poz.1 5 1 3)
-$14 ust.l pkt 1 Rozpotządzenia Ministra Zdrowiaz dniaZ9 marca2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22007 r. Nr 61, poz. 4I7, zmianaDz.U z
2010 r. Nr 72, poz.466)
-art.104 KPA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kutnie po zapoznaniu się ze
sprawozdanięm zbadan z dnta22.0I.2014 r. NR PSSE.OL-505l2I/20I4 przeprowadzonych
przez oddział Laboratoryjny PSSE w Skiemiewicach próbek wody nr 5lHWI4l1 pobranych
do badania w dniu I4.0I.20I4 r. z wodociągu publicznego w Dąbrowicach' którego
właścicielem jest Gmina Dąbrowice

stwierdza prrydatność wody do spoĘcia;

UZASADNIENIE

W dniu I4.0I.20I4 r. w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowicach
pobrano do badania próbki wody podawanej do sieci i stwierdzono, Że w zakresie badanych
parametrów woda spełnia wymagania określone zaŁączniku nr 1-3 do Rozporządzenia
Ministra Zdtowia z dnia 29 marca 2007 r, w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do
spożycia przęz ludzi ( DzU. z2007 r. Nr 61 ,poz,4l7, zmianaDz.U, z2010 r.Nr 7f, poz.
466\.
od niniejszej decyzji służy stronie odwołanię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego wŁodzi, ul. Wodna 40 zapośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kutnie, ul. Kościuszki 14 w tęrminie 14 dni od dnia jej doręczenia .
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otrzymują
1. adresat
2. Wójt Gminy Dąbrowice

- sporządził: Maciej Walczak
sprawdził : Jarosław Majchrzak

29.01.2014 r.
29.01.2014 r.
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Na podstawie: ,,

- art.4 i art.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.IJ. z 2011 r. Nr 2I2,poz.I263 ost. zlnianaDz,U. z2013 r)poz 2), w związkuz
art.lZ ust.l ustawy z dnia7 czerwca}}}I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj'Dz.U. z2006 r. Nr 123, poz.858 ostatnia zmiana Dz.U.zfII2 t,
poz.1 5 1 3)
-$14 ust.l pkt 1 RozpotządzeniaMinistra Zdrowiazdniaf9 marca2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.22007 r. Nr 61, poz.4I7,zmianaDz.U.
22010 r. Nr 72, poz.466)
-art.104 KPA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kutnie po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem zbadan z dnia22.0I.f0I4 r. NR PSSE-OL-505120120I4 przeprowadzonych
przez oddział. Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próbki wody nr 6lHW14lI pobranej

do badania w dniu I4.0I.20I4 r. z wodociągu publicznego w Babach, którego właścicielem
jest Gmina Dąbrowice

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu I4.0I.20I4 r. w mieszkaniu p. Grabskiego w Babach 56

pobrano do badania próbkę wody podawanej clo sieci i stwierdzono, ie w zakresie badanych
parametrów woda spełnia wymagania określone załączntku nr t-3 do Rozporządzetia
Mi''i't,u Zdtowia z dnia 29 marca 2007 t. w sprawie jakości wody przęznaczonej do

spożycia przez ludzi ( Dz.IJ. zf007 r. Nr 61 ,poz.4l7, zmianaDz,U. zf010 r.Nr 72,poz.
466).
od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanię do Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnógo w Łodzi, ul. Wodna 40 zapośrednictwęm Pństwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kutnie, ul. KoŚciuszki 14 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .
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otrzymują
1. adresat
2. wójt Gminy Dąbrowice
3. a/a-f
sporządzit' - Maciej Walczak
sprawdził - Jarosław Majchrzak
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