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Podpis,,,W,

Strona:
Pmeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Pl. Mickiewicza 8

37.2,00 Pzeworsk

DECYZJA
Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania adminisfacyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6in zm.),

o art. 4 ust. I i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. 22019 r.,poz.59),

. $ 3 i $ 21 ust. l pkt. I rozporz4dzeniaMinista Zdtownzdnia}7.l2.20l7 r. wsprawie
jakoSci wody przeraczonej do spozycia pruez ltadzi @2. lJ. z 2017 r., poz. 2294
zp6in. zxt.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnra 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatzeruu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz.lJ. z20lY r.,poz. ll52 zp6in. nn.),

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po zapozraniu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 07.05.2019 r.
w ramach monitoringu jakoSci wody dotyczqcego parametrfiw gtupy A z wod.octqgu ,rpr4eworskD
(punkt poboru - Stacja Uzdatniania Wody -Rozb6rzTrojany) i w oparciu o protok6l pobrania pr6bki
wody Nr PSK.453-12-l0ll9 oraz o sprawozdanie zbaduhnr PHK-58-02-N/19 z dnia 13.05.2019 r.
(data urplywu 14.05.2019 r.)

stwierdza

przydatnoSd wody do spoZycia z wodociqga ,,Przewors?' w miejscowoSci przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 07.05.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoSci4 wody przeanaczonej do
spo2ycia pfrzez hfizl- z wodociqgu ,,Przeworsk" , ze stalego punktu monitoringowe go * ,,Stacjo
Uzdatniania Wody - Rozbdrz Trojany" pobrano pr6bkg wody do badan laboratoryjnych w zakresie
parameh6w grupy A. Zbadana pr6bka wody w ozf,rapzonym zakresie odpowiada wymaganiom
organoleptycfrLym, fizykochemiczrym i milaobiologicznym rozpov,qdzenra Minista Zdrowiaz dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przezr:ulcznnej do spozycia przez ladzi @z.IJ.z 2017 r.,
poz.2294 z p6in nn.). Potwierdza to sprawozdanie z ptzeprowadzonych badan pr6bki wody nr
PHK-5 8-02-N/ I 9 z dni a 13.05.2079 r. (data urptywu I 4.05.20 I 9 r.)

W zwiqzku z powyhszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jako3ci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sluzry odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za poSrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji
(art. 127 i art. 129 KPA).

Stonieprzysfugujeprawo doz.rzeczeniasigodwolania(art. l27ag I KPA). Zdniemdorgczenia
Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadczeni a o zrz.eczeriu sig
prawa do wniesienia odwolania pfizez ostatri4 ze sfron postgpowania, decyzja staje sig ostateczra
i prawomocna (art. l27a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania (art. 130 $ 4 KPA).

Otrzvmuia:....+tl
L!,/Strona:PrzeworskaGospodarkaKomunalnaSp. zo.o.,Pl.Mickiewicza8,37-200przeworsk
2. Na

Do wiadomoSci:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10, 37 -2oo przeworsk
AC/AC

Wegrzgn



POWIATOWA STACJA SANITARI{O .
EPIDEMIOLOGICZNA

WJAROSI,AWIU
ul. GrunwaldzkaT

37 -500 Jaroslaw

PCA
Potsxrr CrHtnuu

AxRrovrncr r

AB 576

ODDZIdJT. LABORATORYJI{Y - PRACOWNIA HIGIEI\IY KOMT]NALNEJ
tel.: 16 624-2440 wew.39, fax: 16 621-25-18, e-mail: pssejaroslaw@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

L. dz.P OLIHK. 4 9 0 -l -421 19 Jarostr&w, 2019-05- 13

IloS6 egz.: 2
Nr egz.: I

Sprawozdanie zbadania pr6bki wody
nr: PHK-58-02-N/19

Klient: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rlmek 1

Badany obiekt: Pr6bka wody przeznaczonej do spozycia przezludzi z ujEcia podziemnego

Badane cechy: F izycznel chemicznelpn.lkrqb:iqlegigzgg

Cel badania: Ocena zgodnoSci w obszarach regulowanych prawnie

Pr6bkg pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SMI/OI

Nr protokolu poboru pr6bki: PSK.453-12-10/19

Numer kodowy pr6bki: 58

Adres urz4dzenia wodnego: WodociEg Przeworsk

Miejsce poboru wody: Stacja Uzdatniania Wody -Rozb6rz Trojany

Stan pr6bki:Przydatna do badania

Data pobrania pr6bkiz 2019-05-07

Data i godzina rozpoczgcia badania: 2019-05-07 godz.10a0

Data zakoriczenia badania: 20 1 9-05- 1 0

OSwiadcza sig, 2e:

1. Wyriki odnosz4 siE wyl4cmie do badanej pr6bki.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moZe by6 powielane inaczej jak tylko w caloSci.
3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrrymania sprawozdania.
4. Na 2yczenie klienta, w przypadku warto6ci granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla miarodajnoSci wyniku badania podajemy

niepewno6i metody
5. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie pr6bek
6. Laboratorium pracuje w systemie zarz4dzania zgodnym zDorm4PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1:2007+Ac:2007

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

zal. nr 1/HK KJ rozdzial22, wyd. 10 z dnia 2018-01-22 str. 112



Wyniki badania prdbki wody
nr: PHK-58-02-Nll9

Badania fizyczne i chemiczne

L.p. Parametry Metoda badafi Jednostka WartoS 6 p ar am etr y cznat)z) Wynik

1
*Barwa PN-EN ISO 7887:2012

+ Apl:2015-06P
mg Pt/l

Akceptowalna przez konsument6w
r b ez ni eprawi dlowych zmi an3)

10

2 MEtnoSd PN-EN ISO 7027 -1:201 6-09 NTU
Akc eptowalna przez konsumentow

i bez nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres warto6ci do 1,0

<orlgat

a) pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 6,5-9,5
714

temp. pomiaru 15,loC

4

Przewodno6c elektryczna
wlaSciwaw 25oC
(korekta za pomoc E wz4dzenia
do kompensacji wptywu temp.)

PN-EN 27888:1999 pS/cm 2s00
89s

temp. pomiaru l5,loc

5 *Zapach PN-EN 1622:2003 p.10.2 TON
Akceptowalny przez konsument6w

i bez nieprawidlowych zmian
Akceptowalny

6 *Smak PN-EN 1622:2003 p.10.2 TFN
Akc eptowalny przez konsument6w

i bez nieprawidlowych zrnian
Akceptowalny

- metoda niealcredytowana

B ad ania mikrobiolo giczne

L.p Parametry Metoda badafi

WartoS 6 p aram etry czn al)

Wynik
Datalgodz.
zakoftczenia

badania
Liczba

mikroorganizm6w
titkl

Objgto56
pr6bki [mU

1 Bakterie grupy coli
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12
+A1 :2017 -04

0 100 0
2019-0s-08

g. 10oo

2 Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12
+A1 :2017 -04

0 100 0
2019-0s-08

g. 10oo

a
J

Og6lna liczba
rniksocrganizmSw v ?2" C

PN-EN ISO 6222:2004
Bez nieprawidlolYych

znn!ans)
I Nw

2019-05- 1 0

g. I0oo

DtkJ - j ednostki tworuqce ko lonie
I\tw-niewkryto

W czasie pzebiegu malizy nie zaobserwowmo Zadnych szczeg'bychzdxzei orz imych istotnych falct6w dotycz4cych sposobu postQPowania

t)wg Rozporz4rlzenie Ministra Zdrowbz dnia7 gnrdnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody pzeaaczonej do spoLyciaplz,ezltdzi (DZ.U,2017r.poZ.2294)
2) W przypadku podaniajednej wartoSci dolna wartoS6 za}rcsu wlmosi zero
3) Poiqdm warto66 tego parametru w wodzie w lranie konsmenta - do 15 mg Pt/l
a) Warto66 poni2ej zakesu alcedyacji
5) Zaleca sig aby og6bra liczba mii<roorganizm6w nie przekraczala:

-100 jtk / I rrl w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci4gowej,
-200 itk I I rnl w kranie konsumenta

Sprawozdanre Imig I nazwisko Stanowisko/firnkcja Data Podpis

Sporz4dzll: Edyta Porczak St. Asystent 20r9-0s-13 <_/^
Autoryzowal.
badania:

ftzyczne, chemtczne Edyta Porczak St. Asystent 2019-0s-13 {*
mikrobiologiczne Lucyna P6ltorak St. Asystent 2019-05- 13 4,t

M,

Sprawo zdante zatwter dzitr:

Data: 2019-05-13 Podpi8"'hffiro
mgr ir:|. Efirtu porczak

Koniec sprawo zdanta

Otrzlrmujq:
\

U Stanowisko ds. Higieny Komunalnei Przeworsk

2. a/a

___l
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't r',15 I '{v Ll w i l'il \ri rlr't U'f/ }
',i.iepi,r<-r*R sAI.iir',;l{NY ,r*ffi:1fft1'j1117
"",\il'1.*ZIi',)',1CR;!'l(u Strona I (2)

,e,gae{**a;,,#i'-ffi iu,
ilno'*fo*6r, borru.rvri rnonuK worry Nr.... . psr(4ss-tr.l8tts
(aotyczy wody przeznaczonej do spo2ycia, wody cieplej, wody z kryielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do

kqpieli)
stanowiqcy dow6d urzgdowego pobrania pr6bek.

Pr6bki wody do badan laboratoryjnyeh zostaly pobrane na podstavtie art. 25 Ustawy z dnia 14 twrca 1985r. o Pafistwowej
Inspelrcji Sanitarnej (Dz. U. z 2A19 r-, poz. 59) oroz procedury pobierania prdbek PK/PP/AI.

1, Nazr+'a obie arz4dzenia rvodnego

:':obiekt:: i-14P:r*illl :: : :

U

2. Rodzaj badanej r,vody: ffi/wug/rvsu/nkp/nmk/leg/inn *

rvodoci+g opart], o uiqcie porvierzchniorq,'e I ffi *

3. Data poboru pr6bek ..................07.05.2019 r.................

4. Warunki otoczenia ( cechy oryaraleptycme wody w pzyp&u pobiermia wbdw kqpieliskach: barwa, zapach, platny oleja,
trwala piana, zapachfenolu, pneiroczystoii, osady smoliste, pnedmioty plywajqce, zakwity sinic)

5.Temperaturaprzechowlrraniapr6bekwczasietransportu(pocz4tkowa) ..*..-f "O.......

6.osobaobecna/osobaupowa2nionawnosi@zastrzeiehdoprotokoruorazdosposobupobrania

Probkg (ki) pobrano w obecnoSci:

Renrc irEc>fTtc1

szklany .U ftfe.lf.t(... .........Palnik}azowySr{./.C.1../..,z*xawdoaztwczaruachloruslffD/s

8. Czas rwania kontroli 20 minut

9. Pr6bki wody pobrano zgodnie z instrukcj4 kontroln4IK/PP/SM1/01.

Nr
pro
bki

Kod probki
(r,4pelnia

laboratorium)

Miejsce poboru pr6bki /
ID_PPPW

Godzina
pobrania
probki

Przycz!'na
pobrania probki

(mok, ffiop, awa, rrrt,
ibn, ibi, leg +
ddatkora'e

paramet*Jt

Sposob
Btnqatenia

pr6bki

Uwagi
'' (temp. oC,

zau'artoSd

C1:, inne)

Stacja {Izdatniania Wody -
Rozbdrn Trojany
(1814PPPPW00e4)

go{ Mok-
Parametry
grupy A

tiosiarczan
sodu

ctz-o,2U

* - r'r'laScir+e zalcreslic

probek



10. Protokol sporz4dzono w ...3.... jednobrzmi4cych egzemplarzach,

pazostawionc wlaScicielowi urz4dzenia wodociqgowego,

Data wydani a: 201 8-02- 1 2
Strona 2 (2) 

.

z ktdrych egzemplarz oryginalny

1 t. 1V czasie kcntroli dokonano r,r,pisu do ksi4zki kontroli

(podai: w*rer struqt prctdrdu, &reSlenia hb u,yruy blgdne i te, ktore je zastgpry:q)

w!2*Ke..,..Q!2 W. !t.s_ (.t.. y.*....t@,.. .U .l.lr.|.l.pt .e . o-sea*oa
(imiq i nazwisko, nr upowthnienia do kontroli i podpis prdbkobiorcy)

pRzEKAzANrs pn6nKr(EK) Do r,ABoRAToRruM
(.tqryelni one na kapiach protolalu)

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu pr6bek do punktu przyjg6......
Pr*bki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem*
Po dokonaniu oceny przydatnoSci do badair laboratoryjnych pr6bka(i) zostaly / nie zostaly*
przekazane do laboratorium PSSE w Jaroslawiu
Data i godnna przekazania probki(ek)

. *: 
: 
* 
: : :*.*' :: :*: : : : : : : 

* 
:* 

bk' do 

: 

ado" t ab o ra'lo'|vi 

: 
ch 

" "

:".":"""':
r*rf.e i naa*,isko osoby pmekazujqcej probkg(i)
t{o laboratorium

....'
imig i nazulisko osofu prryjmujqcej probkefi)

II. Pr6bki pobrano zgodnie z harmonogramem /pozaharmonogramem*
Po dokonaniu oceny przydatno6ci do badan laboratoryjnych pr6bka(i) zostaly / nie zostaly*
przekazane celem wykonania badan zgodnie z zal4cznkiem, kt6ry stanowi integraln4 czgsd protokolu
pobrania pr6bek.

Pkt I wypehie pnzy przekazaniu pr6bek do jednego laboratorium; pkt tr wypehrid pr4r transporcie pr6bek do kilku laboratori6w.

Protokol sprawdzono pod wzglgdem formalnym po dokonaniu czynnoSci kontrolnych i zatwierdzono I
nie zatwierdzono*na egzemplarzu protokofu wla6ciwego paristwowego inspektora sanitarnego:

( dda, czytetny papi t {ii^*tr" illi"i^.id
* -t{a5ciwe zakre$lid
ufifie sla6ty: wps - woda pr.zeilraczona do spo2ycia; wug - woda zujgr;ia glgbinowego lub studni glgbinowej (przed uzdafirianiem);
wsu - woda w kakcie uzdatdania; utkp - woda z k4pieliska; wnrk - woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli; lq -
poborcieplejwodywkierunko&dahl*gianellasp., inn-innynieury.rnienionypov"yzej; mok-prametrygrupy& mop-paxartetry
gnryy B; awa - awaria, kigska zywiotowa; int - interwencja; ibn - inna pliz1yczyna badania wody z nadzoru dla vps; ibi - inna
prayczyna badania wody z nadzora dla irnrych nie rvps.
*r 

{wypehrid wprzypadku nie przyjgcia probki do badan laboratoryjnych)


