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Kutno, dnia 21.03.2012 r.

9<*-322 Oporow
(dot. wodociqgu publicznego w Kurowie)

Na podstawie:
- art.4 i art.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), wzwi^zku zart.12 ust.l ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod$ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(tj.Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, ostatnia zmiana Dz.U.z 2010 r. Nr 238, poz. 1578)
-§14 ust.l pkt 1 Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U.
z2010r.Nr72,poz.466) m

-art.l04KPA
Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu sie; ze

sprawozdaniem z badari z dnia 12.03.2012 r. NR PSSE-OL-505/97/2012 przeprowadzonych
przez Oddzial Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach probek wody nr 26/HK/12/1 pobranych
do badania w dniu 06.03.2012 r. z wodoci^gu publicznego w Kurowie , ktorego
wlascicielem jest Gmina Oporow

stwierdza przydatnosc wody do spozycia;

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2012 r. w mieszkaniu konserwatora w Kurowie 13
pobrano do badania probki wody podawanej do sieci i stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrow woda spelnia wymagania okreslone zal^czniku nr 1-3 do Rozporza^dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007 r. Nr 61 , poz.417, zmiana Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz.
466).
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Pahstwowcgo Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, ul. Wodna 40 za posrednictwem Panslwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kutnie, ul. Kosciuszki 14 wterminie 14 dni od dniajej dor^czenia .

tMr Martyna. Bajmel

Otrzymujaj
1. adresat
2. Wqjt Gminy Oporow
3. a/a- 2 egz.

sporzajdzil - Maciej Walczak
sprawdzil - Jan Gajewski
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