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ON-HK.9020.2.21.2022 
Słupca, dnia 21 marca 2022 r.   

                

                                                                                               

                                                                                           Zakład Gospodarki Komunalnej  

                                                                                           i Usług Wodnych Sp. z o. o. 

 

                                                                                           ul. Przemysłowa 5  

         62-410 Zagórów 

DECYZJA  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 i art. 107 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735, z późn.zm.)  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po rozpatrzeniu sprawozdania  

z badań Nr: W–165/2022 OL PSSE w Koninie z dnia 1 marca 2022 r., N/423/2022/LB-

WG/PCH/ LBWIG w WSSE w Poznaniu z dnia 3 marca 2022 r. oraz sprawozdań z badań 

Nr: 12967/22/POZ z dnia 28 stycznia 2022 r., 51051/22/POZ z dnia 23 lutego 2022 r. próbek 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach: 13 stycznia 2022 r., 4 lutego 

2022 r., oraz 22 lutego 2022 r.  z wodociągu publicznego Kopojno 

 

STWIERDZA 

w badanym zakresie przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

z wodociągu publicznego Kopojno 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 W dniach: 13 stycznia 2022 r., 4 lutego 2022 r., oraz 22 lutego 2022 r. pobrano do 

badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego 

Kopojno. Przeprowadzone  badania próbek wody: (sprawozdania z badań Nr: W–165/2022 

OL PSSE w Koninie z dnia 1 marca 2022 r., N/423/2022/LB-WG/PCH/ LBWIG w WSSE  

w Poznaniu z dnia 3 marca 2022 r.) oraz sprawozdania z badań Nr: 12967/22/POZ z dnia 28 

stycznia 2022 r., 51051/22/POZ z dnia 23 lutego 2022 r. próbek wody pobranej w ramach 

kontroli wewnętrznej wodociągu wykazały, że woda z wodociągu publicznego Kopojno  

w punktach: sieć - mieszkanie prywatne - Skokum 33, sieć - mieszkanie prywatne -  Oleśnica 

39, sieć- mieszkanie prywatne- Kopojno 42 w zakresie oznaczonych parametrów 

mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia 

wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
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2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2294). 

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy 

orzekł jak w sentencji . 

 

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań 

za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, ul. 

Kościuszki 9, 62-400 Słupca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia 

niniejszej decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, 

który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:                                                                                 

1. Adresat- ePUAP 

2. Burmistrz Gminy Zagórów,  

       ul. Kościelna 4,  

      62-410 Zagórów 

3. a/a 

U.W. 
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