
Ropczyce, 23.02.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ropczycach

39-100 Ropczyce, UI. Mickiewicza 57

znak sprawy: PSK. 9020.3.1.2.2022
DECYZJA

Na podstawie:
1) art. 4 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r.

poz. 195),
2) art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.

poz. 735),
3) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa

dzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
4) * 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
Po otrzymaniu wyników badania próbek wody pobranych w dniu 10.02.2022 r. z Wodociągu Ropczyce,
(sprawozdania z badań Nr: S7/2/22/PG-303/407-1/2021 z dnia 20.02.2022 r. i S6/2/22/PG-303/407-
1/2021 zdnia 18.02.2022 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropezycach

stwierdza
przydatność wody z Wodociągu Ropczyce do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W dniu 10.02.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badania laboratoryjnego próbki
wody pochodzące z Wodociągu Ropczyce.
Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne
Sp. z o.o. Laboratorium Badań Srodowiskowych, 25-2 14 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A, (sprawozdania z
badań Nr: 57/2/22/PG-303/407-1/2021 z dnia 20.02.2022 r. i S6/2/22/PG-303/407-1/2021 z dnia
18.02.2022 r.), w próbkach tych w oznaczanym zakresie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
wartości wskaźników, co oznacza, że woda w w/w wodociągu odpowiada wymaganiom stawianym
przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Decyzję wydaje się w celu poinformowania konsu
mentów o jakości wody.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszo3yie, za pośrednictwem tutejszego Inspektora, w ter
minie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce
Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalny
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