POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Sw. Antoniego 24
97-200 Tomaszow Maz.
tel. centrala: /044/ 724-45-84
tel. sekretariat/fax:
it/fax: /044/724-51-17/'
/044/ 724-45-85
K
..\r..-

Gmina Budziszew/
97-212
ul. J.Ch. Paska 6
Nasz znak: PPIS-HSHK-485/40/15
Tomaszow Maz., dn. 09.04.2015 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z
2015 r. poz. 139), § 14 ust. 1 pkt 1 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 z
pozn. zm.) oraz art. 104 KPA, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz.
stwierdza
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi w wodociagu sieciowym Mierzno.
UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. po zapoznaniu si?
z wynikami analizy probek wody pobranej do badania w dniu 16.03.2015 r. ze studni nr 2,
hydroforni oraz z sieci wodociagu sieciowego Mierzno, tj. Mierzno 25 (numery sprawozdan:
PSSE-OL-HK-4810/N/153/1/15, PSSE-OL-HK-4810/N/l 53/2/15, PSSE-OL-HK-4810/N/l 53/3/15)
stwierdzii, ze sklad mikrobiologiczny i flzykochemiczny wody (w badanym zakresie) w wodociagu
sieciowym Mierzno spehiia wymagania zawarte w § 14 ust.l pkt 1 rozporzadzenia 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 z pozn. zm.). Badanie wody przeprowadzil Oddzial Laboratoryjny
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Maz., w terminie 14. dni od daty jej doreczenia.
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D E CYZJ A
Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2015 r.
poz. 139), § 14 ust. 1 pkt 1 rozporza^dzenia Miriistra 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 z pozn. zm.)
oraz art. 104KPA, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz.

stwierdza
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi w wodoci^gu sieciowym Budziszewice.
UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. po zapoznaniu si?
z wynikami analizy probek wody pobranej do badania w dniu 16.03.2015 r. oraz w dniu
30.03.2015r. ze studni nr 1, hydroforni oraz z sieci wodocia^gu sieciowego Budziszewice tj.
Budziszewice ul. J.Ch.Paska 66 (numery sprawozdan: PSSE-OL-HK-4810/N/151/1/15, PSSE-OLHK-4810/N/151/2/15,
PSSE-OL-HK-4810/N/151/3/15,
PSSE-OL-HK-4810/N/175/15)
stwierdzil, ze sklad mikrobiologiczny i fizykochemiczny wody (w badanym zakresie) w
wodocia^gu sieciowym Budziszewice spelnia wymagania zawarte w §
14 ust. 1 pkt 1
rozporzajdzenia 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 z pozn. zm.). Badanie wody
przeprowadzi! Oddzial Laboratory]ny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Piotrkowie Tryb.
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwoianie do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Maz., w terminie 14. dni od daty jej dor^czenia.
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DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z pozn. zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.
z 2015 r. poz. 139), § 14 ust. 1 pkt 1 rozporzajdzenia 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 z
pozn. zm.) oraz art. 104 KPA, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz.
stwierdza
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi w wodoci^gu sieciowym Zalesie.
UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. po zapoznaniu si$
z wynikami analizy probek wody pobranej do badania w dniu 16.03.2015 r. ze studni nr 2,
hydroforni oraz z sieci wodocia^gu sieciowego Zalesie tj. Zalesie 20 (numery sprawozdan: PSSEOL-HK-4810/N/152/1/15,
PSSE-OL-HK-4810/N/152/2/15,
PSSE-OL-HK-4810/N/152/3/15)
stwierdzil, ze sklad mikrobiologiczny i fizykochemiczny wody w wodoci^gu sieciowym Zalesie
spelnia wymagania zawarte w § 14 ust. 1 pkt 1 rozporzajdzenia 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 z pozn. zm.). Badanie wody przeprowadzi! Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Maz., w terminie 14. dni od daty jej dor^czenia.
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