
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITAR}IY

WPRZEWORSKU
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Strona:
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37-200 Pzeworsk

DECYZJA
Napodstawie:
o axt' 104 ustalvy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego

(Dz. U. 22018 r. poa.2096 zp6in. zrr..),
o art' 4 ust. I i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej

(Dz. U. 22019 t.,poz. S9),

' $3 i $21 ust. l pkt. I roz.porz4dzeniaMinistra zdrowiazdnia
jakosci wody pnlezr.'czonej do spoZycia przez fudzi (Dz. tJ.
zp6in an.),

o art' 12 ust' I i 4 ustalvy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz.IJ. z20lg r.,poz. ll52 zp6in nr.),

Parf,stwowy Powiatowy rnspektor sanitarny w przeworsku

po zapoananiu sig z wynikami laboratoryjnych badaf pr6bki wody pobranej w dniu 19.03.2019 r.
w ramach monilortngu jakosci wody dotycqcego parametrdw grupy A z iodociqgu ,przeworsk,
0'unkt poboru - szkola Podstawowa Nr 1, ul. M. Konopnicki ej 5, 37-200 przeworsk) i w oparciuo protok6l pobrania pr6bki wody nr PSK.453-12-Bllg oraz o sprawozdanie z badania
nr PHK-38-02-N/19 z driazz.o3.2olg r. (data urptywu 26.03.2019 r.)

stwierdza

przydatnoS6 wody do spozycia z wodoci qga ,,Przeworsll' w miejscowoSci przeworsk.

07.12.2017 r. w sprawie
z 2017 r., poz. 2294



Uzasadnienie

w dniu lg.o3.2olg r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoSci4 wody prze taczonej do

spoirycia przez ladzi z wodociqgu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Szlala

podstautowa Nr l, ut. M. Konopnickiej 5, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bkq wody do badan

laboratoryjnych w zakresie parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka wody w o laczonym zakresie

odpowiada wymaganiom organoleptyc^ym, fizykochemiczrlym i milaobiologicznym

rczporz4dzenia Ministra zdrowia z dnra 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody prz,eznaczonej do

spo2.ycia przez ludzi (Dz. u.z 2017 r., poz. 2294 z p6in.zm.). Potwierdza to sprawozdanie

z przeprowadzonych badan pr6bki wody nr PSK.453'12'8119 otaz o sprawozdanie z badanta

nr PHK-38-02-N/19 z dria22.o3.2Ol9 r. (data wplywu 26.03.2019 r.).

W zwi4zku z powyLsrymParistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl

jak w sentencji.

Niniejszq decyzjg rvydaie sig celem infomacii o jakosci wody dla konsument6w'

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sluiry odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

wojew6dzkiego Inspektora sanitarne go, za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

sanitarnego w przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzii

(Nt.l27iart.l29KPA). ^\a,. ,-
Stoniepruystugujeprawo donzeczeriasigodwolania(art. l27a$ I KPA). Zdnremdorgczenia

parlstwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oswiadczeniao azeczentnsiE

prawa do wniesienia odwolania Wez ostahi4 ze stron postqpowania, decyzia staje sig ostateczra

i prawomocna (art. l27a $ 2 KpA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).

Ofizymujq:

re) St"na: przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. MickiewiczaS,3T'2}O Przeworsk

2. Na
f)o wiadomoSci:

1. Burmistrz MiastaPrzeworska, ul. Jagiellofska 10, 37'200 Przeworsk

AClAC

mgr ini. R3;szarC I,reliw

Partstwor



POWIATOWA STACJA SANITARI.IO -
EPIDEMIOLOGICZNA

WJAROSI,AWIU
ul. GrunwaldzkaT

37 -500 Jaroslaw

PCA
Polsxrr Cerurnula

Arnroyrlc.l

AB 576

ODDZINL LABORATORYJhIY . PRACOWNIA IIIGTEIVY KOMUNALNEJ
tel.: l6 624-2440 wew.39, fax: 16 621-25-18,e-mail: pssejaroslaw@Fis.gov.pl. www.psse-jaroslaw.pl

L.ilI.POLAIK .49 0 -l -25 / lg Jarosl?w,2019-03 -22

IloS6 egz.: 2
Nr egz.: 4

Sprawozdanie z badania pr6bki wody
nr: PHK-38-02-N/19

Klient: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, 37-200 przeworsk, ul. Rynek 1

Badany obiekt: Pr6bka wody przezrLaczonej do spozycia przezludzi zujgcia podziemnego

Badane cechy: F rzycznel chemicznelpn:iklqb:iqlegigzug

cel badania: ocena zgodnosci w obszarach regulowanych prawnie

Pr6bkg pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IMp/SK/01i01

Nr protokolu poboru pr6bki: pSK.453-12-g/lg

Numer kodowy pr6bki: 38

Adres trz4dlzenia wo dne go : Wodoci4g przeworsk

Miejsce poboru wody: Szkola podstawowa Nr 1, ul. M. Konopnickiej 5, przeworsk

Stan pr6bki : Przydatna do badania

Data pobrania pr6bki : 2019-03-19

Data i godzina rozpoczgcia badania: 2Olg-03-L9 godz.1000

D ata zakorflczenia badania: 2019 -03 -22

OSwiadcza sig,2e:

1. Wyniki odnoszq sig wyl4cznie do badanej pr6bki.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie mo2e by6 powielane inaczej jaktylko w caloSci.
3. Klient ma prawo do skargi w terminie l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4' Na 2yczenie klienta, w przypadku warto6ci granicznych oraz gdy mato ntaczeniedla miarodajnosci wyniku badania podajemy

niepewnoS6 metody
5. Laboratorium nie uczestri czy w poborze i transporcie pr6bek
6. Laboratorium pracuje w systemie zarz}dzaniazgodnyrn z norm4 PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1:2007+Ac:2007

SZCZEGOI-OWY ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 576 dostqpny jest na stronie: www.pca.gov.pl

zal. nr l/HK KJ rozdzial22, wyd. I0 z dnia 20l g-01-22
str. I 12

zm



Wyniki badania pr6bki wodY
nr: PHK-38-02-N/19

[j *] - j ednostki tworzqc e kolonie
Nw-niewy@to

W czaie przebiegu analizy nie zaobserwowmo iadnych sz czngillnychzduzeii oru innych istotlych fakt6w dotycz4cych sposobu postgpowania

r)wgRozpoz4dzenieMinistraZdrowiazdtiaTgrudnia20lTr.wsprawiejakoSciwodyprzeznaczonej dospo2yciaprzezhizi(Dz'U'2017r'poz'2294)
2) ViPrzypadku podmia jerhej wartoSci dolna wartoii zalcesu wynosi zero

') Poii;" ;arios6 tego parametu w wodzie w lcanie konsumenta - do 15 mg Pt/l
a) warto66 ponize.i zaGsu akedyacji
5) zaleca sig aby og6lm liczba mikroorpnizm6w nie przelcaczala:

-tOO g I t nrl w woilzie wprowadzanej do sieci wodoci4gowej,

-200 jtk / 1 uil w kanie konsumenta

Spr awo zdanie zatw ter dzil:

Data:2019-03-22 Podpis:

Otrz.vmujA:

f i Stunowisko ds. Higieny Komunalnei Przeworsk

L. a/a

Badania fizyczne i chemiczne

Warto 5 6 p arametr Y czna,t)z)JednostkaMetoda badafi

Akc eptowaln a przez konsument6w
i biz ni eprawi dlowYch zmi an3)

PN-EN ISO 7 887:2012
+ Ap L:2015-06P

Akceptowalna przez konsument6w
i b ez ni eprawi dlowYch zm)an.

Zalecany zakres wartoSci do 1,0
PN-EN ISO 7027 -l :2016-09

PN-EN ISO 10s23:2012

PN-EN 27888:1999

PrzewodnoSc elektryczra
wlaSciw aw 25oC
(korekta za pomoc 4 urz4dzema

do kompensacji wptywu temP.)
Akc eptowalny Przez konsument6w

i b ez ni eprawi dlowych zrnTanPN-EN 1622:2003 P.10.2

Akceptowalny przez konsument6w
i b ez ni eprawi dlowYch zmianPN-EN 1622:2003 P.10.2

B adania mikrobiolo giczne

Datalgodz.
zakofrczenir

badania

Warto5d parametrycznal)

Metoda badariParametry ObjstoS6
pr6bki [mU

Liczba
mikroorganizm6w

2019-03-20
PN-EN ISO 9308-1:201 4-12
+Al :2017 -04Bakterie grupy coli

z0l9-03-20
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12
+A1 :2017 -04Escherichia coli

Bez nieprawidtrowych
zmians)PN-EN LSO 6222:2004Ogolna liczba

mikroorganiznow w 22"C

Sprawozdanie ImiE i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
,/\

Sporz4dztL:
Edyta Porczak St. Asystent 2019-03-22

Autoryzowal
badania:

ftzyczne, chemiczne Edyta Porczak St. Asystent 2019-03-22 q,'
mikrobiologiczne Agnies zka Lorynowtcz Kierownik OL 2079-03 -22 ufr

zal. nr liHK KJ rozdziat 22, wyd. 10 z dnia 201 8-01-22
str.2l2

t

Koniec sprawo zdanta



F/rK/PP/SKO U0U0t
Data wydan ia: 20 I B -02- 12

Strona I (2)uuvu4 r \2.

P ieczgi Partsw ow-e go Inspektora Sanitarne gopRoroKor, POBRANTA rn6rEK WODY Nr..... psK.453-1 Z_.*r....ttg.
/t(dotyczy wody przezn aczonej do spo2ycia, wody cieplej, wody zk4pielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do

k4pieli)
stanowi4cy dow6d urzgdowego pobrania pr6bek.

Pr6bkiwody do badati laboratoryjnychzostaly pobrane napodstawie art. 25 (Jstmoy z dnia t4 mqrcct l9g5r. o panstwowej
Inspekcii Sanitarnei(Dz. (1. z 2019 r., poz. 59) oraz procedury pobieraniapr1bek pi{/pp/11.

l.Nazwa obie @enia wodnego

;;;;. :: . . : :. :. . : ::: . . "'i;; ;66r;;;r*?::::::: 114PwoD0017

2. Rodzajbadanej wody: @/*oglwsu/wkp/wmk lleg/ inn *

wodociqgoparty o ujgcie powierzchniowe@ *

3 .Data poboru pr6bek. o . . . . . .,. . . . . . I 9.0 3.2019 r.
4' Warunki otoczenia ( cechy organoleptyczne wody w przypadku pobierania wod w k4pieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,trwala piana, zapachfenolu, przeiroczystoii, osady smoriste, )rzedmioty pfuwaiq"e, zakwity sinic)

,.......Nie dotycry

6.osobaobecna/osobaupowaznionawnosi,@^stzs2eftdoprotokoluorazdosposobupobrania

pr6bek ....................
jl,l\uL.h, {';.-i}-J} iAWljtsVA Nr i

:)V -7-B* l;, f! "I il !*F,,r, *t R S K
Pr6bk9 (ki) pobrano w obecnosci: il.M.Kcn'rpr:lcitiej iJ, te!.1c16) 64s-72-GB

?*wfuk,,//k,*I*k:::",,.0l"s.];,--".:::.r*,,.fu

5. Temperatura przechowywania pr6bek w czasie transportu (pocz4tkow 
^) 

.1...(...:.'p*

Kod pr6bki
(wypelnia

laboratorium)

Miejsce poboru pr6bki /
ID-PPPW

Godzina
pobrania
p16bki

Przyczyna
pobrania pr6bki

(mok, ffiop, aw4 int,
ibn, ibi, leg +
dodatkowe

Spos6b
utrwalenia

pr6bki

Szkola Podstawowa Nr L -
uI. M. Konopnickiej 5,
Przeworsk
1814PPPPW012

mok-
parametry
grupy A

,ib

7. wylosazenie u2yre podczas poboru pr6bek: Termotorba .l*.1.*.t1..K.::.*.ry:: ..termometr szklany
LJft.!.*..1..*.,..w.............parnik gazow swc/7,zestaw do omaczania chroru sK/D/8
8. Czas trwania kontroli .......2}minut
9. Pr6bki wody pobrano zgodnie z instrukci4 kontorn4IK/pp/sK/01/0r.



egzemPlatzaeh,

F/II(PP/SK01/01/01
Data wYdan ra: 2018-02-12

Strona 2 (2)

z kt6rych egzernPlatz oryginalnY

pRzE r<AzANrE *R6BKr(EK) Do LABORATORIUM
t,,\

(w y p e I ni o y e * k?l :': :::::* i g6 t ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
o o ' ' ' ' o ' ' ' ' ' t ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

t ' '

r.remperaturawtermotorbt"f *:*:fn:;Tffi"1#*,J#[. Temperarura *'"'i:"::; _;;.;*amem I pon harmono gramem
rrott ipour*o zgodnie z harmo^nogrflu,o 

roh.,ratorvinvch pr6bka
i*:fl**r:*mt;m-:nrfi#i,"'"?ffi1[i?Li'*;(uzostarv/niezostarv*Podokonaniuocenyprzyoaurusvruu 

uew'. 
-....

;;;rrr*r"do laboratorium'''

aaaa4a""""""ot""ot""""""t""t"""""""""

..i nt,,t no nhtt nrnti mlli acei probk+ (i)

"'i""""""" ":"""""""""" 
---''i* 

i naantisla osoby przyimuiqcei prooK?lt/

' i*iir"rr*rii os obv przetwzui qcei pr 6bka(i)

ioiaboratorium -----;-

r;*ly"**:,ffi*ff#*"r:r-r?ffi#"r{,xffi o stary / nie zo starv* .

orzer<azanecelem rn ytonania banah rffir;;-;^w;rrlit# #;JtJ;integpln4 czes6 protokotu

pobrania pr6bek' I . .. -..-^---^-^ia nr,lhek do kilku laboratori6w.pobrarua prou'n' 
.-:-- --rLaL ,rn iarneso laboratorium; pkt L wvp*nie przy transporcie pr6bek do kilku laboratori6w'

Pktlwypetnidptzyprz'ekazartiupr6bekdojednegolaboratonum;PKrlrwrvwuu'''-'-- 
' ', 

, ,,

Protok6l sprawdzon

nie zatwierdzono na igzsmpluatprotoiloto*turri*"go 
pJstwowego inspektora sanitarnego:

................................................o.......................

( data, czyte:tlny podpis Kierownitrn Technicznego)

+ - wlasciwe zakreslid . r; wug - woda z ujgcia glEbinowego lub studni glqhinowei (przed uzdatnianiem);

;# t#;, *, - *oou przeznaczona do spoZycra

wiu - woda w trakcie *o"i"i""in- *rp - wooa, tapi.iir?., **I - *l^1'-::#ff;'j;{;it-Y1"";'vttv**tgo do kqpieli; leg -

iJ,*1+rci*"d,:Irqli:T1ffff#"fli1,iifitl,'",^:'yl":Up6?{"tmmfyX"tXlilT'"'l' 
iilT'Tll

srupY B; awa - awarla'

*X;r;";"d*ia wodv ' nud'o.u dla innvch 
'ni'' Ypt'

'** (wypelnic * p*vpuaru'i1i;;;"iffi;"dti ao uaaan laboratoryjnvch)

D ata i godzina przekazaf}lapr6bki(ek)

ZJ"u'r"7r-0,*r", nie przviscia pobranei pr6bki do badari laboratoryinvch**:


