Piństwowy
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w Brzezinach

Znak: PPIS-SHŚ-HK-4550-S/54/13

Brzeziny, dnia 12 września 2013 r.
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Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 12 ust.l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,
z późn. zm.; ost. zm. z 2012 r. poz. 1513) oraz §14 ust.l pkt 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 i z 2010 r. Nr 72, poz. 466) Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nr
WSSE.DLHK.9052.1.123.4.2013, z badań przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi próbki wody nr 78/SHŚ-HK/13/1
pobranej do badania w dniu 19 sierpnia 2013 r. w punkcie sieci wodociągu publicznego w
Paprotni, którego właścicielem jest Gmina Brzeziny,

stwierdza przydatność wody do spożycia.

Uzasadnienie

W dniu 19 sierpnia 2013 r. pobrano do badania próbkę wody w punkcie sieci
wodociągowej wodociągu publicznego w Paprotni.
W wyniku przeprowadzonych badań próbki wody nr 78/SHS-HK/13/1 stwierdzono, że w
zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61. poz. 417 i z 2010 r. Nr 72, poz. 466).
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Państwowy
Powiatowy insoekior Sariiicn/./
w Srz2ZTach
mgi Eiybieić*
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Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brzezinach, ul. Reformacka 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:
Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny.

