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Nff  9-2i* -,-.. `,.,a!.%oQJ4.g.G.ti.`..ffi,•     art.  4  ust.1  pkt  1,  art.  10  ust.1  pkt  3,  art.  12  ust.1,  art.  37  ust.  1  ustawy  z  dnia  W  marca

1985r.oPaństwowejlnspekcjiSanitamej(DzU.z2019r.poz.59zezmianamn
•     ail    12  ust.   1   i  4  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorow  zaopatrzeniu  w  wodę

izbiorowymodprowadzaniuścieków(Dz.U.z2019r.poz1437zezmimmn
•      §  3  ust   1  i  3,  §  4  ustJ  pkt  1,  ust.  2,  §  2]ust  1  pkt  1,  §  22,  §  26  ust.  4  ph 2   rozporządzenia

Ministra  Zdrowia  z   dnja   7   grudnia  2017     r.   w  sprawie  jakości   wody  przeznaczonej
dospożyciaprzezludzi(Dz.U.z2017r.poz.2294),

•     art.   21    §    1    pkt   2,   art.    104    §    1,   art.    127a   i   art.    130    §   4   Kodeksu   Postępowania

Administracyjnego(tj.Dz.U.z2020r.poz.256zezmianami),
dokonu.*     oceny  jakości   wody   zgodnie   z     przeprowadzoną     analizą     uzyskanych

wyników   bądań próbek   wody Nr:  795  -797 pobranych   16.11.2020 r.  w    ramach    biezącego

nadzoru sanitamego  (według protokołu HK-07/75/20)  z    instalacji     wodociągu     Gołotczyzna

gm.   Sońsk   ,   według     sprawozdania     z   badań     Nr.   HKL.6000-2-302/795,796,797/2020   z
20.1 l .2020r.

PaństwowyPowjatowylnspektorSanitarnywCiechanowje

stwierdza
przydatność do spożycia przez ludzi wody

wsiecidystiybucyjnejwodociąguzbiorowegoGolotczyzna.

Uzasadnienie:
16.11.2020   r.   w  ramach   kontroH   sanitamej   (według  protokołu   HK-07/75/20)

wody     NH   795-787   z  punktów   monitoringowych/zgodności   na     instalm.;h
`.7,,~,1-   /,_   ,    _  _11    .              ,

W   dniu

pobrano  próbki
wodociąguGołotczyzna(u3odbiorcównasiecidystrybucyjnej)..      ___._ ..... v„..v..n5iłwyliiłźgocinosci   na      instalacjach

Badania  wykonało   uprawnione   ]aboratorium.   Jakość   wody   w   sieci   dystrybucyjnej   wodociągu

Gołotczyznazgodniezuzyskanymiwynikamibadańspełniaobowiązującewymaganiaokreślonew
części  A  or&  części  C  tabela  1   i  2  w  zakresie  przebadanych  parametrów  fizykochemicznych  i

mikrobiologicznychwramachprowadzonegomonitoringu.

Państwowy  Powiatowy  lnspekhr  Sanitarny  w  Ciechanowie  stwierdzil  prĘydatno#
dospoźycia   przez    ludzi    wody    z    wodociągu Golotczyzna    -jak     wsentenc"   decyzn
zgodniezesprawozdaniemzbadańNrHKL.6000-2-302/795,796,797/2020z20.112020r.
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Zgodrbie  z  art.   12  ust.  5  ustawy    z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę  i

zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  oraz    §  27  ust.  1  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z  dnia  7

grudnia  2017  w  sprcrwie  jakości  wody  przeznaczonej   do  spożycia  przez  ludzi  wójt,  burmistrz,
prevdent miasta jest obowiązany do poinfoi.mowania mieszkańców o jakości wody prĘeznaczonej
do spożycia.

Pouczenie

Od  decyzji   przysługuje  prawo   wniesienia  odwołania  do   Mazowieckiego  Państwowego
Wojewódzkiego  lnspektora  Sanitamego   za pośrednictwem  Państwowego  lnspektora  Sanitamego
w Ciechanowie w teminie 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 lnspektora Sanitamego w Ciechanowie, który wydał
decyzję.

Z   dniem   doręczenia   Państwowemu   Powiatowemu   lnspektorowi   Sanitamemu   w   Ciechanowie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed  upływem  terminu do  wniesienia  odwołania, jeżeli jest zgodna
z Żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
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Joa Zaręba

Otrzymują:
1.)   Adresat

® Wójt Gminy Sońsk

3.)  Powiatowy ]nspektorat Weterynarii w Geclianowie
4.)  aa


