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D E C Y Z J A

Na podsrnwm nr. 11 ..:. 1 i (111. 57 ust. 1 mrm- z, dnm 14 marca 19851. @ Państwowej
inspokg. Sanitarnej (132.11 4 2015 . pca 17:12 ow [ zmar. poz 1105 . 2003) . .m. 1114

ustawy 7, dniu 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowmnu udminhlmcymesn (07.11 z zm..
mm 23. 868. 996, 1579 i 21331 w zu.;rzku z an. 12 ust 1 ......w — d.... 7 cleiwca 2001r
o zbiorowym zaopatrzeniu w node . zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017. po!
378) oraz < 17 ust. 1 pkl 1 mzpurządzcnia Ministra zo.o.. a z dnia 13 listopada 2015r.
w spraw ak o. wody r../oznaczono. do w n pm ludzi (DZ.U. zZOlSA poz. 1980)
hmmm.) Pmuuwwy Inspektor Sammmy w Łod/L pn mpc/Mamu się 7e sprawozdaniami
z badań próbek wody pobranych zgodnie z panizszą tabelą,

na... pobnru Miejsce poboru Nr sprawozdania
1201 201or i 1. drofomia 05515701,1.HK.11/15/2016
05.04.2015 immo.. D../..,..1 D/ieCiPolekich Mix/koki P sEouLHmi/zso/zmo
04.05mm., i hvdmfomm 701/20er 2
05. aisr icru ' 'Duzy.u| Dziooivoiskion l4-szkoła PSSE DL-LHK'H.'575/2016
05.12.2016". i l.y.irofomia PSSErOLrLIłlUI1/1152/2016

stwierdza

pn, :lalność„...i. du spoz, cia prLe'L ludzi.

UZASADNIENIE

Na podswm prz d5|awm1iych „...no/112... Puńslwuvry Fuwialnwv Inspcklm Sanum-n)
w Łndzu 5tw1erdu, ,: woda spam wymagam omuone .. wią mkach ... 1 i 3 do
riupnuąd/cma Mimslra Zdwwiu ( dnia 13 listopada 2015r .. sprawie jakuŚC' wod)
pr/e/nAc/onejdospo7yc pizezludzHDZUlŻOlSr uziom
Biorąc pod uwagę pouyzszo, oxmwno jai .. sentencji
0.1 ......ąwo, (lucy/Ji g../„ ,.ronm ...1w..ir...io rio Palhlwuwcgn Wojewódzką.» konek-oro
Sunlizimego .. Ludzi. ..| Wodna 417. zn pośrednictwem Państwowcgo Powialnwcun Inspckwm
5... Karnego w iodzrv ul rnybmcwskiogo 10, w lcmumc 14 dm od «imam dorcczcm
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