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Rawa Mazowiecka, dnia 129. 0ó. 2016 roku

Nasz znak: PPIS - HK - 481 - 23 I 2016
LIP UIE

Urząd Gminy w Sadko
96 - 206 Sadkowice

DE CY ZJ A.

Na podstawie art' 12 ustawy zdnia14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(t.j. Dz'IJ. zŻ0l5 roktl, poz.1412 ), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czetwca2))7r'
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t' j. Dz. U. z 2015 roku'
poz. l39, zm' Dz. IJ . z 2015 roku, poz. 1 893 ), $ 1 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 201 5 roku w sprawie j akości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi
( Dz. IJ. z 2015 roku, poz. 1'989 ) oraz art. 1 04 kpa - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Rawie Mazowieckiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań: z dnia 14. 0ó. 2016 roku,
Nr PSSE-OL-SO5124212016 i z dnia21.06.2016 roku, Nr PSSE-OL-505/25912016
przeprowadzony ch przez oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiololicznej
w Skięmiewicach, ul. Piłsudskiego 33 próbek lvody: Nr 28lHw16ll, Nr 31/HK/16/1
iNr 3l/HKll6/2 oraz sprawozdaniem zbadń z dnia 21. 06' 2016 roku

Nr WSSE.DLHK.9051.102.l.2016 egz.rlr 1/2 pobranych do badania w dniu 06. 06. 201ó roku
i w dniu 13.06.2016 roku ( poMórzenie badań ) z sieci Wodociąu Publicznego w Kłopoczynie.

którego właścicielem jest Urząd Gminy w Sadkowicach

stwierdza prrydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

W dniu 06. 06. 2016 roku z sieci wodociąu publicznego w Kłopoczynie pobrano do badania
prÓbkę wody.

W wyniku przeprowadzonego badania w próbce wody Nr: 28lHzul6l1 stwierdzono, że w
zakresie badanych parametrów objętych monitoringiem przeg1ądowym woda spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawiejakości
wody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzi (Dz'U. z 2015 roku, poz. 1989)
i nadaje się do spoĘcia.

od niniejszej decyzji słuŻy Stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitamego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia'
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